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Voorwoord - Dankwoord 
 

Er is een tijd geweest dat het belangenconflict tussen landbouw en natuur een regelrechte oor-

log was. De laatste jaren is dit gelukkig minder het geval, maar de recente economische crisis, 

die er voor zorgt dat alles financieel gezien minder evident is, doet hier natuurlijk geen goed 

aan. Ook het feit dat de ruimte in Vlaanderen enorm schaars is, draagt zijn steentje bij aan dit 

probleem. Toch zijn er voorbeelden genoeg van het samengaan van landbouw en natuur en 

van samenwerking tussen landbouwers en natuurbeherende instanties. 

 

Ikzelf ben opgegroeid in een klein gehucht waar veel boeren wonen. Ook mijn grootouders 

wonen hier en hebben tot hun pensioen geboerd. Hierdoor heb ik de kennis en mentaliteit van 

de landbouwsector van jongs af aan meegekregen. Dankzij mijn ouders heb ik daar bovenop 

een liefde voor de natuur ontwikkeld die er voor gezorgd heeft dat voor mij de combinatie van 

landbouw en natuur een belangrijk iets werd. 

 

In deze thesis ga ik onderzoek doen naar een onderdeel van het brede raakvlak tussen land-

bouw en natuur, namelijk dat van landbouwkundige waarde van graslanden onder bemes-

tingsbeperkingen voor natuurbeheer. Deze onderzoeksvraag komt vanuit de samenwerking 

tussen landbouwers en natuurinstanties die gebaseerd is op gebruiksovereenkomsten van per-

celen in natuurgebieden. Hopelijk kan deze thesis bijdragen aan deze samenwerking. 
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literatuurstudie zorgden talrijke opmerkingen en aanbevelingen ervoor dat er uiteindelijk de-
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Samenvatting - Summary 
 

De meest ideale situatie voor weidevogels wordt bekomen door het zogenaamde mozaïekbe-

heer. De percelen in een weidevogelgebied worden hierbij verschillend beheerd (maaidata, 

bemesting, vocht, open water, …) zodat op het juiste moment in alle behoeften van deze vo-

gels voorzien wordt. Het uitgangspunt van botanisch beheer is meestal het verschralen van de 

standplaats om soorten van voedselarmere situaties meer kansen te geven. Dit kan door nul-

bemesting en maaien, uitmijning of afgraven/plaggen. 

 

Om in het geval van rundvee hoge producties te halen is een goede ruwvoedervoorziening in 

de vorm van gras heel belangrijk. Niet alleen de opbrengst per hectare is belangrijk, maar ook 

de kwaliteit van het gras. Beide zijn te combineren door een goede uitbating van het grasland, 

die rekening houdt met een optimale bemesting, geïntegreerde plaagbestrijding, maaien op de 

juiste tijdstippen, goed inkuilen, etc.  

 

Landbouw en natuur gaan niet altijd goed samen. Om de verweving van beide te behouden of 

versterken zijn er een heleboel wetgevingen. Naast de verplichte zaken zijn er ook mogelijk-

heden om een extra inspanning te leveren voor de natuurwaarden van het landbouwgebied. 

Het belangrijkste instrument hiervoor zijn de beheerovereenkomsten die een vergoeding 

voorzien voor de opbrengstderving die wordt geleden door het nemen van bepaalde bescher-

mingsmaatregelen. Daarnaast wordt er in heel wat natuurgebieden door de beheerders ervan 

samengewerkt met landbouwers en dat voornamelijk voor het maaien en begrazen van gras-

landen. 

 

Het onderzoeksgebied van deze thesis is het Turnhouts Vennengebied, dat een mengeling van 

landbouw- en natuurpercelen omvat. Zowel VLM als ANB en Natuurpunt heeft hier heel wat 

gebieden in eigendom en/of beheer. De graslanden worden bij NP niet gemest en jaarlijks 

gemaaid en begraasd om heischrale graslanden te bekomen die botanisch waardevol zijn, ter-

wijl ANB enkele percelen beheert in functie van weidevogels, met een beperkte bemesting 

met ruwe stalmest in combinatie met het uitstellen van de maaidatum tot half juni. 

 

Er werden van elke beheervorm (NP, ANB en LB) twee percelen onderzocht. Op elk perceel 

werden drie proefvlakjes afgebakend. Deze werden elk drie keer gemaaid: een keer half mei 

om de gangbare eerste snede te onderzoeken, een keer half juni om het effect te zien van een 

uitgestelde maaidatum en opnieuw half augustus om te kijken of de hergroei nog veel ople-

verde.  

 

Uit de gemeten waarden van de stikstof in de bodem kwam duidelijk de invloed van de be-

mesting naar boven. Dat was veel minder het geval voor de fosforgehaltes die vooral ook tus-

sen beide percelen van dezelfde beheervorm sterk varieerden. De meer robuuste parameters 

(P-Al, Ntot, OC% en pH), die niet snel door het beheer op korte termijn te beïnvloeden zijn, 

lieten duidelijk zien dat voorgeschiedenis van een perceel ook belangrijk is. 

 

De uitgestelde maaidatum zorgt voor een verhoogde productie in de maand juni op de NP-

percelen en vooral de ANB-percelen dankzij de stalmest die zorgt voor de nodige nutriënten. 

In augustus is de productie al heel wat minder. Enkel de LB-percelen hebben dankzij de in-

tensieve uitbating hoge opbrengsten per hectare. 

 

De kwaliteit van het onderzochte gras wordt vooral negatief beïnvloed door het uitstellen van 

de maaidatum. Die zorgt er namelijk voor dat het ruwe eiwitgehalte daalt, het aandeel ruwe 
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celstof stijgt en daardoor ook de verteerbaarheid daalt. De VEM, die gebaseerd is op deze 

parameters, daalt dan ook sterk wanneer het gras veroudert. 

 

De maatregelen die nodig zijn om een weidevogelpopulatie te beschermen of de botanische 

waarde van een grasland te verhogen staan een hoge productie van kwalitatief goed gras in de 

weg. Zo zijn vernatten van een perceel, het uitstellen van de maaidatum en beperken van de 

bemesting moeilijk inpasbaar in een modern landbouwbedrijf. Nochtans zijn er heel wat mo-

gelijkheden om toch graslanden onder natuurbeheer of eigen percelen met beheerovereen-

komsten in te schakelen. Beheergras kan zorgen voor meer structuur in het voedsel en een 

extra aanbod van belangrijke mineralen. De nutriënten en de energie die het te weinig bevat, 

kunnen gecompenseerd worden met een kleine hoeveelheid extra krachtvoeder. Gras dat niet 

geschikt is als veevoeder, omdat er giftige planten in zitten bijvoorbeeld, kan gecomposteerd 

worden en daarna gebruikt als grondverbeteraar.  

 

Summary 

 

The most effective way for the conservation of meadow birds is creating a mosaic of different 

types of grassland, each with an other management of mowing and fertilizing. The richer ones 

offer the adult birds food and the poorer ones do the same for the chicks. Some species need 

wet pasture and especially the waders and ducks need open water. 

 

Eutrophication is the most important threat of rare plant species. To protect them it’s neces-

sary to create nutrient poor situations by dropping the fertilizing, mowing each year (multiple 

times in some cases), grazing and perhaps even excavating the soil. 

 

Only a good agricultural management can assure high production of grass that has a good 

quality. The right (amount of) fertilizer, the correct moment of mowing and pest control are 

the most important parts of good management. 

 

The research for this thesis was done in the Turnhouts Vennengebied, which is part of the 

Natura 2000 network. It contains a mix of meadows, fields, woods, fens and heather. We in-

vestigated three types of grassland: one that gets no fertilizer at all, one that is fertilized with 

rough manure to provide food for the meadow birds and one under regular agriculture. Three 

times we mowed about 10m² on two grasslands of each type to determine the production and 

the quality of the grass. We also took samples of the soil on every grassland. The sampling in 

june was to determine the effect of delaying the mowing date, a courant measure to protect 

meadow birds and to give rare plants the opportunity to grow and bloom. 

 

The values of the nitrogen in the soil show very good the effect of the fertilizing. The parame-

ters Ntot, P-Al, OC% and pH provide insight in the history of a certain grassland. In this case 

that is a heather management which dominated the landscape for centuries in this region. 

 

A result of the delayed mowing date is a higher production, but the quality of the grass drops 

down quiet fast. The content of proteins and the digestibility are lower. 

 

Cooperation between farmers and nature conservation associations brings opportunities for 

both. The grass of nature reserves can be a part of the regular diet on a farm, providing forage 

with more structural elements and important minerals. To compensate for the lower content of 

energy and proteins high productive cattle should get an extra amount of concentrate. 
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Inleiding 
 

In deze thesis wordt op zoek gegaan naar een evenwicht tussen het behoud van natuurwaarden 

en de rendabiliteit voor de landbouw van graslanden. Beide aspecten zijn op het eerste zicht 

contradictorisch en in veel gevallen wordt dan ook een keuze gemaakt tussen opbrengst of 

natuur. Er zijn echter een heleboel voorbeelden van situaties waarin er aandacht is voor beide 

doelen. Specifiek in deze thesis onderzoeken we wat de landbouwkundige waarde is van gras-

landen onder natuurbeheer. In heel wat natuurgebieden wordt er door de beherende instantie 

samengewerkt met landbouwers voor het maaien en/of begrazen van graslandpercelen. De 

sleutelvraag in deze context is wat de opbrengst en de voederwaarde van het gras is na het 

beperken of achterwege blijven van de bemesting, in combinatie met aangepaste maaidata. 

 

De literatuurstudie omvat vier hoofdstukken. In de eerste drie wordt achtereenvolgens het 

weidevogelbeheer, het botanisch beheer en de gangbare landbouwpraktijk van graslanden 

toegelicht. Hoofdstuk vier van de literatuurstudie behandelt dan het raakvlak van landbouw en 

natuur. 

 

Het deel Onderzoek omvat drie hoofdstukken. In hoofdstuk vijf worden het onderzoeksgebied 

en de onderzochte percelen beschreven. Hoofdstuk zes behandelt het gebruikte materiaal en 

de toegepaste methoden. Daarna volgen de resultaten en de bespreking ervan in hoofdstuk 

zeven. 

 

In een derde en laatste deel komen nog de Discussie en Conclusies. Hierbij wordt dan uitein-

delijk echt op zoek gegaan naar een evenwicht tussen landbouw en natuur(-beheer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 0.1: Flow Diagram van deze thesis 
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1. Weidevogelbeheer van graslanden 
 

1.1. Introductie weidevogels 
 

1.1.1. Begrip weidevogel 

 

Men kan een dier of plant pas efficiënt gaan beschermen als er voldoende kennis voorhanden 

is over de ecologie van de soort in kwestie. In volgend onderdeel worden een drietal weide-

vogelsoorten beknopt beschreven. Het is niet de bedoeling om elk detail van hun levenswijze 

volledig uit de doeken te doen, maar sommige zaken zijn nuttig voor het verdere onderzoek. 

Eerst wordt kort ingegaan op de herkenning; vervolgens komen nog de biotoopvoorkeur, de 

broedbiologie en het voorkomen in Vlaanderen aan bod.  

 

Het woord weidevogel is enigszins een vaag begrip en heeft op het eerste zicht geen eendui-

dige definitie. Meestal denkt men in deze kwestie aan soorten zoals de Kievit en andere in 

weilanden voorkomende steltlopers. Dikwijls wordt vergeten dat naast vertegenwoordigers uit 

de groep van de Steltloperachtigen of Charadriiformes ook een aantal zangvogels en zelfs 

eenden (Beintema et al., 1995) in grote mate afhankelijk zijn van graslandbiotopen voor hun 

overleving en dan voornamelijk om zich er voort te planten.  

 

Een ander begrip dat een bepaalde groep van vogels die in agrarische gebieden leven tracht te 

omvatten is het woord akkervogels. De scheidingslijn tussen een weidevogel en akkervogel is 

echter zeer vaag of zelfs onbestaande. Bij het horen van de naam weidevogel lijkt het alsof 

deze vogels specifiek gebonden zijn aan weilanden voor alle aspecten van hun levenscyclus. 

Er zijn echter soorten die naast in weilanden ook op akkerland broeden. Veel van onze ‘wei-

devogels’ planten zich ook voort in andere biotopen dan die van de typische landbouwgron-

den (Beintema, 1995). Dit heeft dikwijls te maken met het oorspronkelijke leefgebied en de 

verschuiving hiervan naar agrarische biotopen. Het zoeken van voedsel gebeurt ook dikwijls 

op akkers, in modderpartijen, allerhande plassen, sloten en dergelijke meer.  

 

In Nederland is er een poging gedaan om een indeling te maken (Tabel 1.1) en werd gekeken in 

welke mate een bepaalde vogelsoort in graslanden tot broeden kwam, dus op de grond tussen 

het gras (Verstrael, 1987). Was dit in hoofdzaak het geval dan werd ze onderverdeeld bij de 

primaire weidevogels. Gebeurde dit slechts beperkt of lokaal dan werd het een secundaire 

weidevogel. 

 

Wel wordt erop gewezen dat dit een zeer arbitraire indeling is met de nodige beperkingen 

(Beintema, 1995). Zo zijn er duidelijke geografische verschillen tussen de populaties van een 

bepaalde soort. Men moet er ook rekening mee houden dat keuze van broedbiotoop aan evolu-

tie onderhevig is en dus ook afhangt van de veranderende lokale omstandigheden.  
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Tabel 1.1 Indeling van weidevogelsoorten in Nederland met onderlijnd de verderop  

behandelde soorten. (Verstrael, 1987). 
Primaire weidevogels Secundaire weidevogels 

Wilde eend Wintertaling 

Zomertaling Krakeend 

Slobeend Bergeend 

Kuifeend Patrijs 

Scholekster Kwartel 
Kievit Kwartelkoning 

Wulp Meerkoet 

Grutto Kluut 
Tureluur Kokmeeuw 

Kemphaan Visdief 

Watersnip Zwarte Stern 
Veldleeuwerik Paapje 

Graspieper Roodborsttapuit 

Gele Kwikstaart Grauwe gors 

 

 

1.1.2. Slobeend 

 

Slobeend – Anas clypeata    Northern Shoveler – Löffelente – Canard souchet 

 

Met de combinatie van de kleuren wit, ros en groen is het mannetje van de Slobeend onmis-

kenbaar (Svensson, 1999/2003). Het vrouwtje daarentegen is, net als bij veel andere eenden-

soorten, onopvallend bruin gekleurd. Kenmerkend voor de soort is een brede spatelbek waar-

mee voedsel uit de bovenste waterlagen van plassen en sloten wordt gezeefd. 

 

Bij voorkeur wordt gebroed in vochtige graslanden die doorsneden worden door structuurrijke 

sloten en waar hier en daar ondiepe waterplassen zijn (Devos, 2004d). Ook vochtige heiden 

met niet te voedselarme vennen zijn in trek. 

 

De Slobeend neemt in Vlaanderen nog steeds in aantal toe en de populatie is ten opzichte van 

vorige tellingen zelfs verdrievoudigd (Devos, 2004d). Dit wordt toegeschreven aan eutrofi-

ering van bepaalde oppervlaktewateren die daardoor meer voedsel bevatten en ook enkele 

zeer natte voorjaren die zorgden voor beter omstandigheden om jongen groot te brengen. De 

Slobeend is in Vlaanderen niet bedreigd in zijn voortbestaan (Devos et al., 2004). 

 

 
Figuur 1.1 Slobeend (Foto: Hans Pietersma) 
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1.1.3. Grutto 

 

Grutto – Limosa limosa          Black-tailed Godwit – Uferschnepfe – Barge à queue noire 

 

Vooral wanneer de Grutto in broedkleed is, kan hij gemakkelijk herkend worden aan de oran-

je borst en kop (Svensson et al., 1999/2003). De snavel is lang en vrijwel recht en ook oranje 

gekleurd. De poten zijn zwart. Onvolwassen dieren hebben een oranjebeige hals en grof ge-

vlekte bovendelen. 

 

Grutto’s prefereren vochtige biotopen voor het zoeken naar voedsel en om te broeden (Van 

Impe, 2004). Dit laatste doen ze in hoogvenen, natte heide, vochtige hooilanden, extensieve 

weilanden, moerassen en gemaaide rietlanden. 

 

Begin april arriveren de Grutto’s op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden april worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 24 tot 25 dagen 

worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een simpel kuiltje op de grond 

gevoerd met fijn plantenmateriaal (Kenniscentrum weidevogels). De eieren zijn groenig-bruin 

van kleur met donkerbruine vlekken. Tot eind juli kunnen er Grutto’s met hun jongen aanwe-

zig zijn in het broedgebied (Stowa). 

 

De meeste Grutto’s komen tot broeden in het Kustgebied, de Scheldepolders en de Antwerpse 

en Limburgse Kempen (Van Impe, 2004). Voor heel Vlaanderen gaat het om 1050 tot 1200 

paren. De Noordelijke Kempen is goed bedeeld met 250 tot 340 broedparen. In tegenstelling 

tot de vorige telperiode (1973-1977) is het verspreidingsareaal enigszins uitgebreid en de aan-

tallen zelfs sterk toegenomen. De Grutto is in Vlaanderen niet bedreigd in zijn voortbestaan 

(Devos et al., 2004). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.3 Grutto kuiken (Foto: 

Roeselien Raimond) 

Figuur 1.2 Grutto adult (Foto: R. De Jaegher) 
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1.1.4. Graspieper 

 

Graspieper – Anthus pratensis  Meadow Pipit – Wiesenpieper – Pipit farlouse 

 

Op zich is de Graspieper een onopvallende vogel (Svensson et al., 1999/2003). Hij wordt dan 

ook vooral opgemerkt door zijn hoge roep en typische zangvlucht. Als je hem iets beter be-

kijkt, zie je een olijfgroen en gestreept verenkleed, een redelijk lange staart en een opvallende 

witte met zwart bespikkelde borst. 

 

Broeden wordt gedaan in open terreinen met grazige vegetaties en liefst op vochtige tot natte 

plaatsen (Herremans, 2004). Naast weilanden komt deze soort ook voor in vochtige heide, 

braakliggende terreinen, wegbermen en dijken. 

 

Het nest is een simpel kommetje van grassprietjes dat bijna altijd op de grond wordt gebouwd 

(Laurence, 1982). Gemiddeld worden vier eieren gelegd en dat overwegend eind april, begin 

mei. 

 

De Graspieper is in Vlaanderen nog vrij talrijk aanwezig, maar heeft de laatste decennia zwa-

re klappen gekregen (Herremans, 2004). In vergelijking met de vorige telling werd een ach-

teruitgang vastgesteld van minstens 70%. De soort is in Vlaanderen dan ook bedreigd in zijn 

voortbestaan (Devos et al., 2004). 

 

 
Figuur 1.4 Graspieper (Foto: Sovon) 

 

 

1.2. Bedreigingen 
 

1.2.1. Cultuurvolgers 

 

Deze thesis handelt vooral over de ‘typische’ primaire weidevogels, namelijk die uit de groep 

van de Steltloperachtigen. Al deze vogelsoorten zijn in bepaalde mate afhankelijk van open en 

meestal vochtige gebieden. Is het niet om zich voort te planten dan wel om zich te voeden 

en/of te overwinteren. Als we kijken naar de evolutie van hun leefgebied moeten we beginnen 

bij de oorspronkelijke, open habitats (Beintema et al., 1995). Hierbij kunnen we denken aan 

kustgebieden, riviervalleien, steppe en toendra. Al deze gebieden hebben met elkaar gemeen 

dat ze een open karakter hebben met beperkte of geen opgaande begroeiing en dus geschikt 
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zijn als biotoop voor minstens een deel van de levenscyclus van de soorten in kwestie. Verder 

kunnen we stellen dat deze weidevogels cultuurvolgers zijn. Dat wil zeggen dat ze zich aan-

passen aan een, voornamelijk door menselijk ingrijpen, veranderend landschap. Bij de ene 

soort lukt dit al beter dan bij de andere. In een eerste fase ontstonden door kappen, plaggen, 

maaien en begrazen uitgestrekte heidevelden, voornamelijk in de Kempen. Daarnaast zorgde 

turfwinning in natte regio’s voor open veengebieden. Het gevolg hiervan was dat het areaal 

aan potentieel leefgebied sterk werd uitgebreid en soorten van open gebieden in aantal toena-

men (Devillers et al., 1988). In een tweede fase werd dit landgebruik voor de landbouw steeds 

minder interessant en werden heide- en veengebieden omgevormd tot bossen, weilanden, 

hooilanden en akkers. Opnieuw was het aan de weidevogels om zich aan te passen (Van der 

Krieken, 2004). In eerste instantie verliep deze overgang vlot en namen enkele soorten zelfs 

toe. Door de intensivering van de landbouw kwamen echter veel soorten toch weer in de pro-

blemen (Devillers et al.).Bedreigingen voor weidevogels moeten dan ook vooral gezocht wor-

den in de intensivering van de landbouw. Daarnaast hebben ook andere menselijke invloeden, 

zoals vervuiling, recreatie etc., een impact op het ecosysteem en dus direct of indirect op de 

weidevogelpopulatie. 

 

 

1.2.2. Bodem 

 

Het belangrijkste criterium van de bodem voor weidevogels is het beschikbaar zijn van vol-

doende voedsel onder de vorm van allerlei ongewervelden.  

 

Net als bij de kuikens kunnen we bij volwassen weidevogels niet spreken van een algemeen 

dieet (Tabel 1.2). Het varieert namelijk tussen de verschillende soorten en tussen de habitats. 

Ook zijn er verschuivingen in de samenstelling naargelang de periode van het jaar, afhanke-

lijk van de overvloed van bepaalde prooidieren. Weidevogels zijn in zekere mate opportunis-

ten en zullen eerst kiezen voor de prooien die veel voorkomen en eenvoudig te vinden zijn. 

 
Tabel 1.2 Overzicht van de diëten van enkel weidevogels 

Soort Dieet Referentie 

Slobeend Insecten, schaaldieren, slakken, plantenzaden en gras Ankney en Afton, 

1988 

Grutto Regenwormen (begin broedseizoen) en emelten (einde 

broedseizoen) 

Van der Weijden en 

Guldemond, 2006 

Graspieper Voornamelijk rupsen, landpootmuggen en spinnen Douglas et al., 2008 

 

Een eerste belangrijke bodemfactor die bijdraagt aan de voorziening, vooral voor de Steltlo-

perachtigen, van voldoende ongewervelden is de aanwezigheid van genoeg organisch materi-

aal en een matige hoeveelheid voedingsstoffen (Poerink, 2010). Aan de ene kant is een te 

schraal perceel, meestal het resultaat van botanisch beheer zoals vaak gevoerd wordt in na-

tuurgebieden, nefast voor de hoeveelheid bodemfauna. Wanneer er te intensief wordt gemest, 

vooral dan met mengmest dat weinig duurzaam organisch materiaal oplevert, daalt het bo-

demleven tijdelijk. Daalt het voedselaanbod onder een bepaalde kritische grens dan kunnen de 

volwassen weidevogels in de problemen komen.  

 

Als we kijken naar de voedselbehoefte van bijvoorbeeld de Grutto dan blijkt uit onderzoek dat 

er voor een vrouwtje in het begin van het broedseizoen een behoefte is van 163 (Hut en Hel-

mig, 2003) tot 185 (Altenburg en Wymenga, 1998) gram ongewervelden per dag. De voed-

selopname in april verschilt van 0,22 gram/minuut in schrale graslanden tegenover 0,55 
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gram/minuut in voedselrijke graslanden, wat een verschil betekent per dag van 12 tot 14 uur 

foerageren versus 5 tot 6 uur (Altenburg en Wymenga, 2001). De kritische ondergrens voor 

de vestiging van Grutto’s is 15 tot 30 gram regenwormen/m² (Brandsma, 1999). Het kantel-

punt tussen goede en minder goede weidevogelgebieden is 60 gram/m² (Siepel et al., 1990), 

maar de beste weidevogelgebieden hebben dichtheden van 100 tot 130 gram regenwormen/m² 

(Hut en Helmig, 2003). 

 

Verzuring van de bodem is een tweede nadelige factor voor de bodemorganismen. Een vol-

doende hoge pH is daarom noodzakelijk. Regenwormen bijvoorbeeld komen in veel hogere 

aantallen voor in een bodem met een pH van 5 of hoger (van Eekeren et al., 2003). Een te 

hoge pH zorgt er dan weer voor dat de mineralisatie in de bodem sneller verloopt en het orga-

nische stofgehalte afneemt. Op lange termijn is dit, zeker bij beperkte aanvoer van organisch 

stof, nadelig voor het bodemleven en dus ook voor de weidevogels. 

 

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de voedselvoorziening voor weidevogels is het 

(grond-)waterpeil van een perceel (Oosterveld, 2006). Vooral de meer kritische soorten, zoals 

Watersnip en Kemphaan, hebben nood aan een voldoende hoge stand van de grondwatertafel 

en graslanden met een heterogene structuur zodat er plaatselijk plas-dras-situaties aanwezig 

zijn. Voor hen is de algemene verdroging van ons landschap maar ook drainage van individu-

ele percelen een grote bedreiging. Andere weidevogelsoorten zijn minder afhankelijk van een 

(heel) vochtige bodem. 

 

Uiteraard mogen bovenstaande bedreigingen niet los van elkaar bekeken worden, maar moet 

bij het beheer van een weidevogelgebied rekening worden gehouden met de combinatie ervan 

en het gezamenlijke effect op de weidevogelpopulatie (Tabel 1.3). 

 
Tabel 1.3 Kwaliteitscriteria van de belangrijkste bodemeigenschappen in weidevogelgebieden (Oosterveld 

et al., 2010) 

 Kwaliteitsindicator Vuistregel/norm 

Vochthoudendheid Grondwaterstand (gws)  Gws 

april 

(cm) 

Gws 

juni 

(cm) 

Slootpeil (in praktijk als be-

nadering van gws gebruikt) 

Grutto-groep 20-80 45-80 

Watersnip-

groep 

0-20 <50-60 

Waterstagnatie maai-

veld 

Oppervlakte onder water +- 0,5ha/100ha 

Indicatieve plantensoorten o.a. Veenwortel, Gewone water-

bies, Grote Vossenstaart, Liesgras 

Organisch stofgehalte C/N 10-14 

Jaarlijkse aanvoer vaste mest 10-20 ton/ha 

Zuurgraad pH-KCL 4,8-5,5 

Indicatieve plantensoorten o.a. Veenpluis, Moerasstruisgras, 

Zwarte zegge, Waternavel 

Stikstofvoorziening Bemestingsniveau Max. 100 kg N/ha/j 

Fosfaatbeschikbaar-

heid 

P-Al <27 

Bodemstructuur Vorm gronddeeltjes Kruimelig of afgerond-blokkig 

Beworteling > 200 wortels op 20x20x10 cm 
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1.2.3. Vegetatie 

 

De opbouw van de vegetatie is een belangrijk aspect in de leefomgeving van weidevogels. In 

een volgende paragraaf zullen we zien dat perceelranden met opgaande begroeiing zoals 

struiken en bomen predatie in de hand werken. Dit onderdeel handelt daarentegen enkel over 

de kruidlaag, dus de grazige vegetatie van de percelen waar weidevogels zich meestal ophou-

den. 

 

Een eerste belangrijke functie is een veilige plek voorzien voor het maken van een nest en het 

uitbroeden van de eieren. Sommige weidevogelsoorten (bv. Scholeksters) hebben er geen 

probleem mee om hun eieren te leggen en te bebroeden in een simpel kuiltje op een kale bo-

dem. De meeste weidevogels bouwen echter liever hun nest tussen het gras, zodat het legsel 

en soms zelfs de hele vogel aan het zicht onttrokken is. Naast predatie zijn agrarische activi-

teiten een belangrijke oorzaak van een hoger legselverlies en hogere kuikensterfte 

(Schekkerman et al., 2005). (Te vroeg) maaien van het perceel (incl. schudden en oprapen) 

heeft hierin veruit het grootste aandeel, maar ook beweiden heeft een impact en dan vooral 

door vertrapping van het nest. Mestinjectie zit qua belang tussen deze beide in en kan even-

eens zorgen voor een aanzienlijke daling van het uitkomstsucces (Huijsmans et al., 2008). 

 

Kuikens hebben voor hun overleving nood aan voldoende kleine ongewervelden (Schekker-

man, 1997). Tijdens de eerste levensdagen bestaat hun dieet voornamelijk uit diertjes die in de 

vegetatie leven (zowel op het gras als op de bodem). Later wordt dit aangevuld met grotere 

ongewervelden zoals kevers, regenwormen en emelten. Tussen de soorten onderling is er wel 

nog verschil in voedselstrategie (Beintema et al., 1991). Zo vangen Kievitkuikens meer prooi-

en die zich op of net in de grond bevinden. Gruttokuikens daarentegen jagen vooral op onge-

wervelden die op de vegetatie zitten. Tureluur- en Kemphaankuikens hebben een voedselstra-

tegie die intermediair is tussen deze beide. Scholeksterkuikens zoeken zelf niet naar voedsel 

maar worden gevoed door de oudervogels. Wanneer het vegetatietype gelinkt wordt aan de 

hoeveelheid arthropoda (zowel in aantal als in biomassa) blijkt dat in de maand mei enkel de 

gangbaar beheerde hergroeiende, en dus vroeg gemaaide, percelen slecht scoren (tot 50% 

minder biomassa arthropoda) (Kleijn et al., 2007). In de maand juni is de hoeveelheid hetzelf-

de op de kruidenrijke schrale graslanden en de gangbaar beheerde hergroeiende graslanden, 

maar ongeveer 15% lager dan op de gangbaar beheerde laat gemaaide en de kruidenrijke be-

meste graslanden. 

 

Een laatste belangrijke bedreiging is het verdwijnen van geschikt broedbiotoop en meer be-

paald de omzetting van (permanente) graslanden naar akkers. In de periode van 2001 tot 2011 

is 9% van het grasland in Vlaanderen verdwenen (Bernaerts et al., 2012b). Dit cijfer omvat 

naast akkers ook de andere bestemmingen van de voormalige graslanden. Hoewel sommige 

weidevogels, doordat ze geen probleem hebben met broeden op kale bodem of omdat ze zo 

honkvast zijn, op akkers blijven nestelen, is dit voor de meeste toch een reden om te vertrek-

ken en voorgoed weg te blijven (Vermeersch et al., 2004). Wat voedselvoorziening betreft 

valt er op een akker niet veel te rapen voor weidevogels en dan vooral niet voor de kuikens. 

Die zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van in vegetatie levende insecten. 

 

Een goede opbouw van de graslandvegetatie en de daarvan afhankelijke aanwezigheid van 

voldoende voedsel zijn cruciaal voor het behoud van een weidevogelpopulatie. Zaken die een 

bedreiging vormen, zijn onder andere een te soortenarme kruidensamenstelling (op zijn beurt 

afhankelijk van de bodem, dus van bemesting, vochttoestand etc.), te weinig ‘reliëf’ in de 
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vegetatie om verschillende functies voor weidevogels in een grasland te combineren, te vroeg 

maaien en/of beweiden, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verdwijnen van grasland.  

 

 

1.2.4. Predatie 

 

Een minder bekende bedreiging voor weidevogels die de laatste jaren steeds meer in de be-

langstelling is komen te staan, is de predatie van legsels en kuikens. Volgens Teunissen et al. 

(2005) is de groeiende aandacht voor dit probleem gegrond en is er recentelijk een toename 

van de predatiedruk. Bij het betreffende onderzoek in 2004 was predatie verantwoordelijk 

voor 27% van het verlies van de nesten en tot 75% van de totale productieverliezen.  

 

Wat de soorten betreft die zich voeden met eieren van weidevogels kunnen de volgende ge-

noemd worden: Vos, Hermelijn, Bunzing, Steenmarter, Egel, Hond, Zwarte kraai, Bruine kie-

kendief, Havik en Scholekster (Teunissen et al., 2005). De soorten die jagen op kuikens zijn: 

Buizerd, Blauwe reiger, marterachtigen, Zwarte kraai, Torenvalk, Havik, Sperwer, Bruine 

kiekendief, Kauw, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Ooievaar, Rat, Vos en Kat. Enkele 

van deze soorten kennen de laatste jaren een toename, wat mogelijk een oorzaak is voor de 

stijgende predatiedruk. Zo nam de Vlaamse populatie van de Vos de laatste twee decennia 

spectaculair toe, zowel in areaal als in dichtheid (Van Den Berghe, 2005). 

 

Roofdieren hebben in hun leefgebied nood aan plaatsen om te rusten, te slapen, hun nest te 

bouwen etc. Voor het zoeken naar voedsel zijn uitkijkposten en/of structuren om zich verdekt 

op te stellen en te verplaatsen nodig. De structuur van het landschap is daarom een van de 

belangrijkste factoren die predatie in de hand werken (van ’t Veer et al., 2008). In een meer 

open landschap met minder opgaande elementen zal dit probleem dan ook een kleinere in-

vloed hebben op de lokale populatie weidevogels. 

 

Bij onderzoek naar en de bescherming van weidevogels is het soms noodzakelijk nesten te 

zoeken (bv. om nestbeschermers te plaatsen) en deze na enige tijd opnieuw te bezoeken (bv. 

voor de opvolging van het broedsucces). Uit onderzoek blijkt dat dergelijke nestbezoeken 

predatie in de hand kunnen werken, met tot 10% extra verlieskans per bezoek (Teunissen et 

al., 2005). Voorlopig is de oorzaak hiervan nog onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om geur- 

of visuele sporen. 

 

 

1.3. Weidevogelbeheer 
 

1.3.1. Het ideale leefgebied 

 

Wanneer men er voor wil zorgen dat de populatie van een bepaalde soort of soortengroep zich 

herstelt of minstens op een zelfde niveau blijft, dan moet men gaan kijken wat de bedreigin-

gen voor het overleven en voortplanten zijn. Vervolgens zal men moeten trachten deze nega-

tieve effecten te verminderen of weg te werken.  

 

Het is echter in zeer weinig gevallen mogelijk om voor weidevogels het ideale leefgebied te 

creëren en daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste is de weidevogelproblematiek 

een zeer complex gegeven en zijn er nog altijd zaken die we niet precies weten. Verder onder-

zoek is dus nodig en dan nog zullen er onopgeloste vragen blijven bestaan. De tweede reden is 

het feit dat veel gebieden waar weidevogels leven ook andere functies hebben dan het be-
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schermen van deze dieren. Bij een landbouwperceel bijvoorbeeld wil de boer te allen tijde een 

voldoende hoge opbrengst kunnen halen, wat niet altijd samengaat met bescherming van wei-

devogels en bij uitbreiding andere biodiversiteit.  

 

Ondanks het feit dat er nog bepaalde aspecten van de ecologie van weidevogels niet helemaal 

uitgeklaard zijn, is er toch al veel onderzoek gedaan naar het beheer van gebieden voor deze 

vogels. De huidige kennis is dan ook een goede basis om te trachten een geschikt leefgebied 

te creëren. Wanneer andere belangen meespelen, zoals landbouw, is het zoeken van een 

evenwicht de enige manier om zowel de populatie van weidevogels als de rendabiliteit van 

het landbouwbedrijf in bepaalde mate te vrijwaren. In dit onderdeel wordt toegelicht wat wei-

devogelbeheer inhoudt om dan later te gaan kijken hoe dit kan ingepast worden in een moder-

ne bedrijfsvoering. 

 

 

1.3.2. Bodem 

 

Wil men er in natuurgebieden voor zorgen dat de weidevogels tijdens het broedseizoen vol-

doende voedsel vinden dan kan men overwegen om percelen te bemesten. Stalmest in het bij-

zonder heeft een gunstig effect op het bodemleven en kan zorgen voor meer structuur (micro-

reliëf) in een grasland (Terwan et al., 2003). Oosterveld (2006) stelt zelfs dat er beter kan be-

mest worden met drijfmest dan dat er helemaal niet gemest wordt omdat het cruciaal is dat de 

bodem gebufferd blijft en er voldoende organisch materiaal in de bodem aanwezig is, zodat de 

bodemfauna op peil blijft. In een uitzonderlijk geval kan het echter zijn dat bemesting, onder 

welke vorm dan ook, een negatief effect heeft op de aantallen regenwormen en dus niet mes-

ten de beste resultaten oplevert (Timmerman et al., 2006). Dit wordt in deze studie verklaard 

door de ter plaatse aanwezige basenrijke kwel die zorgt voor aanvoer van mineralen en een 

bufferend effect heeft. Bemesten had hier een averechts effect op de aantallen weidevogels. 

Uit een synthese van een aantal studies (De Goede en Brussaard, 2001; Altenburg en Wy-

menga, 2001; Oudshoorn et al. 1984; Wymenga et al. 1999, zoals geciteerd in Van der Weij-

den en Guldemond, 2006) blijkt dat voor de beschikbaarheid van regenwormen voor grutto’s 

op boerenland de ideale hoeveelheid zuivere stikstof van kunstmest en organische mest samen 

op 100 tot 200 kg N/ha per jaar ligt. In reservaatpercelen is dit 40-60 kg N/ha voor drijfmest, 

dat overeenkomt met 10-15 ton/ha, en 100 kg N/ha voor stalmest, dat overeenkomt met 20 

ton/ha. 

 

Wanneer de zuurtegraad te laag wordt voor een gezond bodemleven met voldoende beschik-

bare grote ongewervelden voor weidevogels kan overgegaan worden tot bekalken. Het ideale 

pH-gebied ligt tussen 5 en 7 (van der Weijden en Guldemond, 2001). 

 

Het waterpeil in de bodem is ook van belang voor weidevogels omdat bij verdroging ervan 

regenwormen naar beneden migreren en de bodem harder wordt zodat ze moeilijker bereik-

baar zijn (Schekkerman, 2007, zoals geciteerd in Kleijn et al., 2009a). In tegenstelling tot de 

resultaten van het onderzoek naar invloed van bemesting(-vorm) kan er wel een duidelijke 

relatie worden gelegd tussen hoog grondwaterpeil en hoge dichtheden van Grutto (Kleijn at 

al., 2009a). Onderzoek in Noord-Holland (van’t Veer et al., 2008) bevestigt dit en men stelt 

dat een voldoende hoge grondwatertafel, namelijk 20 tot 40 cm onder het maaiveld, noodza-

kelijk is voor de instandhouding van de populatie. Het langdurig onder water staan van een 

perceel, bijvoorbeeld tijdens de winter, heeft echter een duidelijk negatief effect op de bio-

massa van de macroinvertebraten in de bodem (Ausden et al., 2001). Daar kan tegenover ge-

plaatst worden dat de aanwezigheid van open water en plas-dras-situaties op een deel of in de 
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directe nabijheid van het perceel waar gebroed wordt, voordelen biedt (Terwan et al., 2003). 

Plas-dras is het deels onder water staan van een perceel waardoor plassen ontstaan met een 

drassige zone eromheen. Dergelijke plekken worden door weidevogels gebruikt om er te foe-

rageren en te rusten. Een alternatief voor het onder water zetten is het aanleggen van ondiepe 

greppels die een vergelijkbare functie kunnen vervullen. (Tolkamp et al., 2006).  

 

 

1.3.3. Vegetatie 

 

Voldoende structuur in een grasland is nodig om in de behoeften van weidevogels te voorzien. 

Tijdens het broedseizoen hebben ze baat bij heterogene percelen waar de verschillende func-

tionele elementen aanwezig zijn. Verschillende graslengtes is een eerste aspect. Lang gras is 

voor sommige soorten, zoals de Grutto (Oosterveld et al., 2007), nodig voor het bouwen van 

een nest en uitbroeden van de eieren. Bij het zoeken naar voedsel kiezen kuikens van soorten 

als Kievit en Tureluur kort gras omdat ze deels overleven op bodem bewonende ongewervel-

den, terwijl kuikens van bijvoorbeeld Grutto lang gras (15-20 cm) prefereren (Oosterveld, 

2011). Om er voor te zorgen dat de jongen voldoende eten voorhanden hebben is een diverse 

kruidensamenstelling om insecten aan te trekken ook van belang (Nijland, 2008).  

 

De bodem bepaalt in grote mate hoe een graslandvegetatie is opgebouwd en evolueert. De 

belangrijkste factoren hierbij zijn de aanwezige voedingsstoffen, de pH en het vochtgehalte. 

De link tussen bodem en vegetatie komt aan bod in Hoofdstuk 2. 

 

Weidevogels beginnen met het leggen van hun eieren, afhankelijk van de soort, vanaf midden 

maart tot midden april (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Dit wil zeggen dat wanneer de eer-

ste snede van het land wordt gehaald, rond begin mei, de weidevogels nog aan het broeden 

zijn of met kleine jongen zitten. Om alle soorten de nodige kansen te geven om zich voort te 

planten is het een optie om het maaien uit te stellen. In het (agrarisch) natuurbeheer wordt 15 

juni als datum gehanteerd. Dan zijn de meeste jongen voldoende groot om te kunnen ontsnap-

pen wanneer gemaaid wordt en om voedsel te zoeken in de bodem in plaats van tussen de 

vegetatie (Schekkerman, 1997). 

 

Indien het maaien uitstellen geen optie is, kan directe nestbescherming een oplossing zijn. 

Aanduiding met een stok en eventueel een daaraan bevestigd vlaggetje is dan voldoende. 

Wanneer men passeert kan de maaimachine even worden opgeheven en een strook ongemaaid 

worden gelaten. Ook beweiding heeft een negatieve invloed op de overleving van de legsels 

doordat er gevaar is voor vertrapping. In dit geval is het plaatsen van nestbeschermers het 

alternatief voor het uitstellen van de beweidingsdatum (Figuur 1.5). Dit zijn metalen construc-

ties die over het nest worden geplaatst zodat het vee er om heen moeten lopen en er met hun 

kop moeilijk bij kunnen. 
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Figuur 1.5: Nestbeschermer boven Grutto-nest  

(Foto: Weidevogelwerkgroep Nederland) 

 

Na het uitkomen van de eieren zijn het de kuikens die bescherming nodig hebben. Ook zij zijn 

potentieel slachtoffer van landbouwactiviteiten zoals maaien en mest injecteren. Indien de 

optie van de uitgestelde maaidatum al verworpen werd zijn er een paar alternatieven om de 

kuikensterfte te beperken. Een eerste maatregel die men kan treffen is het gefaseerd maaien 

van een perceel, dus bijvoorbeeld de helft of minstens een strook laten staan tot een latere 

datum zodat de kuikens nog de mogelijkheid hebben zich te verstoppen en voldoende voedsel 

te vinden (Schekkerman en Müskens, 2000). Door trager rijden (circa 6 km/u) kan een groot 

deel van de jonge vogels zich tijdig uit de voeten maken en is er meer kans op het vinden van 

nesten en kuikens die dan gespaard kunnen worden (Terwan et al., 2003). Een wildredder 

plaatsen vooraan de tractor is ook een optie (Van Uytvanck en De Becker, 2004). Dit is een 

horizontale buis met verticaal hangende kettingen eraan bevestigd die wild, en in dit geval 

weidevogelkuikens, tijdig verjaagt (Figuur 1.6). Een andere mogelijkheid is het maaien van 

binnen naar buiten in plaats van het gebruikelijke van buiten naar binnen (Teunissen en Wil-

lems, 2004). Deze methode vraagt in de meeste gevallen geen extra inspanning of tijd van 

degene die maait. Er is echter één minpunt bij al deze maatregelen; de kans bestaat namelijk 

dat kleine kuikens zich verstoppen en platdrukken in plaats van te gaan lopen, waardoor ze 

alsnog sterven. 

 

 
Figuur 1.6: Wildredder (Foto: Fokke Wester) 

 

Voor de overleving van de weidevogelkuikens moet er natuurlijk ook voldoende kwalitatief 

voedsel aanwezig zijn. In het ideale geval zijn dit grote insecten (> 1 mg of > 4 mm) met een 

piek in voorkomen van half mei tot half juni (van der Weijden en Guldemond, 2006). Net als 

bij volwassen weidevogels kan ook voor de prooidieren van de kuikens bemest worden. Bij 

een bemestingsniveau van 50 kg N/ha heeft een gemiddeld insect het vereiste gewicht (Siepel 
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et al. 1990). Vanaf 100 kg N/ha daalt het gemiddelde gewicht (Schekkerman, 1997). Dat wil 

zeggen dat de optimale bemesting op voedselpercelen voor volwassen vogels eigenlijk te 

hoog is voor percelen waar kuikens voedsel zoeken. Ook beweiden zorgt er voor dat meer 

voedsel beschikbaar is voor de weidevogelkuikens en meer specifiek doordat koeienvlaaien 

vliegen aantrekken en larven bevatten die makkelijk bereikbaar zijn (van der Weijden en Gul-

demond, 2006). De lengte van de vegetatie kan voor kuikens best hoger zijn dan 18 cm om 

voldoende schuilmogelijkheid en genoeg voedsel te voorzien (Oosterveld, 2007). Hoewel de 

hoeveelheid arthropoda toeneemt met de lengte van het gras, kan een te hoge en dichte vege-

tatie de bereikbaarheid ervan beperken (Kleijn et al., 2009b). 

 

 

1.3.4. Predatie 

 

In een vorige paragraaf werd toegelicht dat de predatiedruk afneemt bij een toenemende 

openheid van het landschap. De elementen die er voor zorgen dat bepaalde roofdieren extra 

kansen krijgen om zich voort te planten, te schuilen en succesvoller te jagen, kunnen zorgen 

voor een verlaagd broedsucces bij weidevogels. Op landschapsschaal is het, tenzij bij inrich-

tingswerken, vrijwel onmogelijk om structurele veranderingen aan te brengen om dit pro-

bleem op te lossen. Op perceelniveau zijn er wel verschillende opties. 

 

Wat het (tijdstip van) maaien of beweiden van een grasland betreft, kan gesteld worden dat de 

totale legseloverleving in een groter gebied er via predatie nauwelijks door wordt beïnvloed 

(Schekkerman et al., 2005). Weidevogels hebben een specifieke voorkeur voor bepaalde om-

standigheden van de broedplaats en zullen dan ook die plekken kiezen die het meest geschikt 

zijn. Bij kuikenoverleving is er daarentegen wel een verband met de vegetatie en het maaien 

ervan. Het minste kuikensterfte wordt vastgesteld in ongemaaid grasland. Op de tweede plaats 

komt, enigszins verwonderlijk, beweid grasland. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn ten 

eerste dat roofdieren zich niet graag tussen vee begeven of ten tweede dat de minder begraas-

de delen nog voldoende schuilgelegenheid bieden aan de kuikens. Vervolgens zijn er de ‘her-

groei-percelen’ die slechter scoren dan de ongemaaide percelen maar het beter doen dan ‘kor-

te percelen’, dus net gemaaide. Deze laatste kennen relatief gezien de hoogste kuikensterfte. 

Het creëren van vluchtstroken, stroken ongemaaid grasland, heeft een positief effect op de 

kuikenoverleving maar is niet hetzelfde als een volledig ongemaaid perceel doordat de kansen 

voor predatie toenemen. 

 

Aanleggen van ondiepe plassen of greppels centraal in een graslandperceel zorgt er voor dat 

kieviten hier meer gaan broeden, dus verder weg van de perceelranden (Bodey et al., 2010, 

zoals geciteerd in D’Haene et al., 2010). Is dit niet gewenst of onmogelijk te realiseren dan 

kan men opteren om het principe van vluchtstroken toe te passen net voor de nestfase. Dit om 

steltlopers te stimuleren meer centraal in een perceel te gaan broeden.  

 

Doordat nestbezoeken in functie van acties (zoals markeringen en metingen) voor weidevo-

gelbescherming ook een potentieel negatieve invloed hebben op de populatie dienen deze tot 

een minimum beperkt te worden. Er moet wel opgemerkt worden dat het uitkomstsucces bij 

nestbescherming hoger ligt dan wanneer niets gedaan wordt (Teunissen et al., 2005). 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

1.3.5. Mozaïekbeheer 

 

In de vorige paragrafen stonden maatregelen op perceelniveau centraal. Weidevogels kijken 

echter verder dan de grenzen van percelen en daarom is een gebiedsaanpak in de meeste ge-

vallen aangewezen. Daarbij worden de verschillende behoeftes van weidevogels waarin een 

grasland kan voorzien, gespreid over een groter gebied en dus niet nagestreefd binnen een 

perceel. Ook moeten niet al deze functies gedurende het hele broedseizoen vervuld worden. 

Deze spreiding van maatregelen in ruimte en tijd noemt men mozaïekbeheer. 

 

De aanwezigheid van zogenaamde ‘plas-dras’ is vooral belangrijk voor en na het broedsei-

zoen, terwijl er tijdens het broedseizoen (van midden april tot eind mei) slechts beperkt ge-

bruik van wordt gemaakt (Tolkamp et al., 2006). Als vuistregel wordt genomen dat in weide-

vogelgebied 0,5 ha per 100 ha plas-dras aanwezig zou moeten zijn (Oosterveld en Altenburg, 

2005). 

 

Wanneer men gaat beheren in functie van weidevogels moet men een onderscheid maken tus-

sen zogenaamd ‘kuikenland’ en stukken voor de volwassen dieren om te foerageren en te 

broeden. Beiden hebben een ander beheer nodig maar in sommige gevallen is er overlap. De 

beste resultaten worden gehaald bij een aandeel van 60% kuikenland in een weidevogelgebied 

(Teunissen et al., 2007). 

 

Qua bemesting zouden delen die dienen voor volwassen weidevogels 100 tot 200 kg N/ha 

mogen krijgen terwijl kuikenland minder dan 100 en best 50 kg N/ha krijgt (van der Weijden 

en Guldemond, 2006). Het mesten dient echter in beide gevallen jaarlijks te gebeuren om het 

bodemleven op peil te houden (Oosterveld en Altenburg, 2005).  

 

Bij het maaien kunnen, naast percelen met uitgestelde maaidatum tot 15 juni zoals nu gebrui-

kelijk is, zogenaamde maaitrappen worden geïntegreerd waarbij her en der percelen pas na 

half mei en eind mei worden gemaaid (Terwan et al., 2003). Op die manier blijven meer nes-

ten gespaard en krijgen de (pas uitgekomen) kuikens de kans om zich te verschuilen in perce-

len waar op dat moment nog niet gemaaid wordt. Voorwaarde is wel dat de verschillende 

trappen bij elkaar in de buurt liggen, maximaal 400 – 500 m uit elkaar, zodat de kuikens de 

kans krijgen om tijdig te migreren (Schekkerman et al., 2008). 

 

Vroeg gemaaide percelen, voor 15 mei, zijn van belang voor tweede legsels van Kievit en 

voor kuikens die korter gras nodig hebben om te foerageren, zoals die van Kievit en Tureluur 

(Oosterveld en Altenburg, 2005). Bij hergroei kan in juni geschikt habitat ontstaan voor kui-

kens van bijvoorbeeld Grutto, die lang gras prefereren (Schekkerman, 2007). Minimaal moet 

er 10 tot 15 % van de oppervlakte van het gebied tijdens deze eerste snede gemaaid worden 

(Oosterveld et al., 2007). 

 

Een vergelijkbaar resultaat wordt bereikt met voorbeweiding gevolgd door een rustperiode 

van 6 weken (Terwan et al., 2003). Een bijkomend voordeel van beweiding is dat er structuur 

ontstaat in de vegetatie waardoor meerdere functies voor verschillende soorten weidevogels 

gecombineerd worden (Oosterveld, 2007). De geproduceerde mest in de vorm van koeien-

vlaaien en dergelijke dient als voedsel voor insecten(-larven) die op hun beurt een zeer wel-

kome bron vormen voor de weidevogelkuikens (Beintema et al., 1991). De ideale oppervlak-

teverhouding tussen maaien en beweiden in een weidevogelgebied is 60-70 : 30-40 (Ooster-

veld en Altenburg, 2005). 
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2. Botanisch beheer van graslanden 
 

2.1. Introductie graslandtypes 
 

2.1.1. Groeifactoren 

 

De soortensamenstelling van de vegetatie op een bepaalde plaats is afhankelijk van allerhande 

omgevingsfactoren. Wijzigingen binnen deze factoren hebben dan ook een invloed op de 

plantengroei. Enkele belangrijke parameters zijn voedselrijkdom, hydrologie en zuurtegraad. 

Verder kunnen ook vervuiling, betreding en verschillende vormen van beheer genoemd wor-

den als bepalend voor de soortendiversiteit. Al deze factoren hebben elk hun eigen effect, 

maar ze interageren ook en hebben zo een gezamenlijke invloed op de vegetatie. 

 

De voedselrijkdom in de bodem uit zich onder meer in het voorkomen van bepaalde planten. 

Hierbij is niet enkel de aanwezigheid maar vooral de beschikbaarheid van nutriënten van be-

lang (Jansen et al., 2000). Het element dat in verhouding het minst opneembaar is, bepaalt de 

voedselrijkdom van een bodem (Runhaar et al., 2003). Is deze hoog dan is de biomassapro-

ductie hoog en treedt versnelde successie op doordat ruigtekruiden gestimuleerd worden en 

bomen en struiken sneller groeien (Boeye et al., 2004). 

 

Planten hebben water nodig om te groeien. In graslanden gebeurt de voorziening door grond-

water en/of oppervlaktewater. Naast het rechtstreekse belang van de watermolecule voor de 

groei van een plant zijn de vochttoestand en de hydrologische processen bepalend voor onder 

andere zuurstofbeschikbaarheid, voedselopneembaarheid en zuurtegraad (Runhaar et al., 

2011). Bevloeiing van een grasland bijvoorbeeld heeft door het effect op de zuurtegraad en de 

aanvoer van bepaalde voedingsstoffen een sterke invloed op de biomassaproductie en de soor-

tensamenstelling (Kemmers et al., 2007). Wisseling in de grondwaterstand kan enerzijds zor-

gen voor aanvoer van nutriënten uit de bodem maar kan bij een te hoge stijging de mineralisa-

tie van organisch materiaal verhinderen (Jansen et al., 2000). 

 

Net als de aanwezigheid van nutriënten bepaalt de zuurtegraad of pH van de bodem welke 

plantensoorten er op een plaats groeien. Vooral van belang zijn de effecten van de pH op de 

beschikbaarheid van elementen als aluminium en ijzer en de invloed op de samenstelling van 

het bodemleven (Runhaar et al., 2003). De zuurtegraad zelf is afhankelijk van het bodemtype 

en de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater waarbij vooral het kalkge-

halte een grote rol speelt (Jansen et al., 2000). Bijkomend zijn het zuurbufferend vermogen 

van de bodem en de reacties die protonen produceren of consumeren bepalend voor de zuur-

tegraad (Boeye et al., 2004). 

 

 

2.1.2. Typebesprekingen 

 

In de inleiding werd al aangehaald dat de samenstelling van de vegetatie in grote mate afhan-

kelijk is van de hydrologie en de voedselrijkdom van de bodem. Hieronder is een (vereenvou-

digde) opdeling gemaakt van de verschillende graslandtypes in functie van de aanwezige voe-

dingsstoffen en de diepte van de grondwatertafel (Figuur 2.1). Van elk type wordt een korte 

beschrijving gegeven. Achter de Nederlandse naam in de ondertitels staat telkens de weten-

schappelijke naam, de code van de vegetatiekundige indeling, de karteringscode van de Bio-

logische Waarderingskaart en het nummer van het habitattype volgens de Habitatrichtlijn. 
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Ruigten 

 

Ruigten zijn in de tabel niet opgenomen omdat ze als het ware bij elk van onderstaande typen 

kunnen bijgeplaatst worden, afhankelijk van de uitgangssituatie. Een extra dimensie is hier 

namelijk het (tijdelijk achterwege blijven van) beheer. Het verschil tussen een ruigte en een 

grasland is dat de eerste niet jaarlijks wordt gemaaid of begraasd waardoor, dankzij ophoping 

van dood plantenmateriaal, een strooisellaag wordt gevormd die slechts bepaalde (ruigte-

)soorten kunnen verdragen (De Becker, 2004). De landbouwkundige waarde ervan is veelal 

beperkt. De vegetatie bevat namelijk vooral hoge, ruwe kruiden en slechts een beperkt aan-

deel grassen. De natte subtypes zijn in het bijzonder ongeschikt omdat ze niet toegankelijk 

zijn voor bewerking met zware machines. Na maaien kunnen eventueel de grassen en lage 

kruiden meer kansen krijgen en is begrazing ook een optie. 

 

Voorbeelden van typische ruigtesoorten zijn Moerasspirea, Harig wilgenroosje en Koningin-

nenkruid, maar ook meer algemene soorten als Grote brandnetel en Smeerwortel kunnen er 

voorkomen (Sterckx et al., 2007). 

 

In Vlaanderen zijn voedselrijke natte ruigten (habitatrichtlijntype 6430) zeer zeldzaam tot 

uiterst zeldzaam (Van Uytvanck, 2012). Van dit type bedraagt de oppervlakte in Vlaanderen 

34 à 48 km² (Paelinckx et al., 2009). 

 

 

 Rietlanden – Phragmition australis – 8Bb – Mr – 1130, 2190 

 

Net als bij de volgende twee graslandtypes is de landbouwkundige waarde van rietlanden eer-

der laag. De vermelding dient dan ook vooral ter volledigheid. Bij alle drie de types is de lage 

waarde voor de landbouw voornamelijk het gevolg van de vochttoestand die maaien of andere 

bewerkingen bemoeilijkt. De vegetatie staat namelijk het hele jaar of toch een belangrijk deel 

van het jaar met de voeten in het water (Weeda, 2000a). Rietlanden zijn eigenlijk een verza-

melnaam van allerhande vegetaties met een (al of niet dominante) aanwezigheid van Riet 

(Phragmites australis), waar echter geen duidelijke grenzen kunnen getrokken worden maar 

het eerder gaat om een reeks van in elkaar overgaande subtypes (Vandenbussche et al., 2002). 

Kruidenrijke rietlanden waar Riet slechts beperkt en met een lage vitaliteit voorkomt worden 

ingedeeld bij de Kleinezeggenvegetaties of types van matig voedselrijke graslanden (Weeda, 

2000a). 

 

Rietlanden 

Grote Zeggen-vegetaties 

Kleine Zeggenvegeta-

ties 

Dottergraslanden  

 

Kamgraslanden 

 

 

Beemdgras-Raaigras-

Graslanden 
 

Heischrale graslanden 

Glanshavergraslanden 

Struisgraslanden 

Voedselrijkdom 

Diepte 

Tabel 2.1: Graslandtypes in functie van voedselrijkdom en diepte van het grondwater (De Becker, 2004). 

grondwater 
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De echte rietlanden huisvesten kenmerkende soorten als Watermunt, Waterzuring en Moe-

raswalstro, maar naast Riet kunnen ook soorten als Kleine en Grote Lisdodde, Mattenbies 

en/of Gele lis een groot aandeel hebben in de opbouw ervan (Vandenbussche et al., 2002). 

 

Rietland is een zeldzaam biotoop in Vlaanderen (Van Landuyt et al., 1999).  

 

 

 Grotezeggenvegetaties – Caricion gracilis – 8Bc – Mc – 2190  

 

Zoals de naam al doet vermoeden is dit vegetatietype gekenmerkt door de aanwezigheid van 

enkel grote zeggensoorten. Net als rietland staan grotezeggenvegetaties een deel van het jaar 

onder water, maar ze komen in ieder geval droog te staan gedurende de zomer (van den Broek 

et al., 2010). In feite gaat het hier om oevergemeenschappen van beken en plassen, maar in 

het geval van verlandingssituaties en moerasgebieden kan er uitbreiding plaatsvinden over 

grotere oppervlaktes waarbij vrij homogene velden van dit type kunnen ontstaan (Vandenbus-

sche et al., 2002). 

 

Echte kensoorten zijn Scherpe zegge, Moeraszegge en Oeverzegge (De Becker, 2004). Bege-

leidende soorten zijn onder andere Moeraswalstro, Riet en Grote Wederik (Weeda, 2000a). 

 

Hoewel de kensoorten op zich niet zeldzaam zijn, komen echte grotezeggenvegetaties in 

Vlaanderen bijna niet (meer) voor (Van Landuyt et al., 1999). Namelijk slechts op 0,51 à 0,59 

km² (Paelinckx et al., 2009). 

 

 

 Kleinezeggenvegetaties – Parvocaricetea – 9 – Ms – 7140 

 

Kleinezeggenvegetaties zijn de minder robuuste tegenhanger van de vorige vegetatietypes met 

een ijlere en laagblijvende begroeiing, vooral opgebouwd uit de kleine zeggensoorten (Wee-

da, 2000b). Een verklaring voor de laagproductieve en traag groeiende vegetatie moet gezocht 

worden in het feit dat dit type afhankelijk is van de toevoer van vrij voedselarm (mesotroof) 

water (Vandenbussche et al., 2002). Een mengeling van voedsel- en basenarm regenwater en 

voedsel- en basenrijker grondwater zorgt voor het ideale overgangsmilieu (Weeda, 2000b). 

 

Hoewel de vegetatie van deze groep uiterlijk veel weg heeft van een grasland is het eerder een 

type van de overgang tussen grasland en moeras(De Becker, 2004). Dominantie van echte 

grassoorten, zoals in de vegetatietypes die hierna volgen, is er namelijk niet. Op het moment 

dat een te voedselarme en zure situatie ontstaat, gaat deze habitat zelfs over in natte heide.  

 

Kenmerkende soorten die in bijna alle subtypes voorkomen zijn onder andere Zwarte zegge, 

Egelboterbloem en Zomprus (Weeda, 2000b). 

 

Hoewel de meeste kensoorten niet zeldzaam zijn, zijn echte kleinezeggenvegetaties in Vlaan-

deren nagenoeg verdwenen (Van Landuyt et al., 1999). De resterende oppervlakte bedraagt 

1,4 à 2,4 km² (Paelinckx et al., 2009). 
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Heischrale graslanden – Nardo-Galion saxatilis – 19Aa – Hn – 6230 

 

Dit type grasland hangt, zoals de naam al doet vermoeden, nauw samen met echte heidevege-

taties. Het is er in feite de grazige variant van. Over welk van beide het juist gaat wordt be-

paald door het aandeel grassen en dwergstruiken (Weeda, 2002a). Overstijgt dat van de eerste 

dat van de laatste, dan spreken we van een heischraal grasland. Worden door maaien of be-

grazen dergelijke graslanden nog verder verschraald dan ontstaat uiteindelijk heide (de Bec-

ker, 2004). De typische planten van schraalgraslanden prefereren namelijk een iets rijkere en 

minder zure bodem dan heide, die bovendien een redelijke buffering bezit, met daar aan ge-

linkt een lager gehalte vrij aluminium (Sterckx et al., 2007).  

 

Typische soorten van heischrale graslanden zijn onder andere Borstelgras, Tandjesgras en 

Tormentil (Zwaenepoel et al., 2002a). 

 

Heischraal grasland komt in Vlaanderen bijna niet (meer) voor (Van Landuyt et al., 1999). Dit 

habitattype beslaat nog 2,5 à 3,5 km² (Paelinckx et al., 2009). 

 

 

 Dottergraslanden – Calthion palustris – 16Ab – Hc – 2190, 6410 

 

Dottergraslanden komen voor op van nature vrij voedselrijke gronden die in de winter nat zijn 

en tijdens de zomer vochtig blijven (Weeda, 2002b). Altijd natte omstandigheden zijn nadelig 

omdat er tijdens de zomermaanden een zekere doorluchting van de bodem nodig is (Zwaene-

poel et al., 2002b). Afhankelijk van bepaalde wijzigingen in de groeiomstandigheden gaat 

Dottergrasland over in andere vegetatietypes. Zo ontstaat er bij een verdere verschraling het 

uiterst zeldzaam geworden blauwgrasland maar bij achterwege blijven van beheer treedt ruig-

tevorming op (Sterckx et al., 2007). 

 

Als kenmerkende soorten kunnen, naast Dotterbloem, onder andere Grote ratelaar, Echte koe-

koeksbloem en Gevleugeld hertshooi vermeld worden (Zwaenepoel et al., 2002b). 

 

In Vlaanderen is dottergrasland uiterst zeldzaam (Van Landuyt, 1999). Van habitattype 2190 

is er nog 0,51 à 0,59 km² en van type 6410 nog 0,28 à 0,60 km² (Paelinckx et al., 2009). 

 

 

 Struisgraslanden – Plantagina-Festucion – 14Bb – Ha – 6230 

 

Dit type van grasland is kenmerkend voor de allerdroogste standplaatsen op de zandgronden, 

die door beweiding toch enige vorm van humus en een beperkte hoeveelheid voedingsstoffen 

bevatten (Elzebroek et al., 1991). Doordat de grondwatertafel tijdens de zomer zakt tot buiten 

het bereik van de plantenwortels sterft er regelmatig een deel van de zode af (De Becker, 

2004). Dit doet zich voor als de neerslag in combinatie met het waterbergend vermogen in de 

bovenste bodemlagen ontoereikend is om de vegetatie in leven te houden (Weeda, 2002c). 

 

Naast dominantie van Struisgras, komen er ook andere typische soorten in deze graslanden 

voor zoals Schapenzuring, Zandblauwtje en Grasklokje (De Becker, 2004). 

 

In Vlaanderen zijn struisgraslanden zeer tot uiterst zeldzaam (Van Landuyt, 1999). Slechts 2,5 

à 3,5 km² (Paelinckx et al., 2009). 
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Glanshavergraslanden – Arrhenatheretalia – 16B – Hu – 6120, 6510 

 

In deze paragraaf zijn alle graslanden gevat van matig voedselrijke bodems. Naast de echte 

glanshavergraslanden vallen ook kamgrasland en grote-vossenstaartgrasland onder deze noe-

mer (o.a. Zwaenepoel et al., 2002d). Het gaat in veel gevallen om oude productiegraslanden 

die een tussenstadium zijn tussen echt voedselarme omstandigheden en de huidige intensief 

beheerde graslanden (Weeda, 2002b). Doordat het hier gaat om halfnatuurlijke graslanden die 

nooit gescheurd en/of ingezaaid werden maar enkel beheerd door maaien en begrazen, ont-

stonden doorgaans zeer soortenrijke vegetaties (De Becker, 2004). 

 

De naamgevende soorten Glanshaver, Grote vossenstaart en Kamgras zijn telkens kenmer-

kend voor hun subtype. Verder komen er in alle drie de varianten een grote verscheidenheid 

aan graslandsoorten voor waarvan Margriet, Grote pimpernel en Pinksterbloem enkele voor-

beelden zijn (Sterckx et al., 2007). 

 

Op Vlaams niveau zijn glanshavergraslanden zeer tot uiterst zeldzaam (Van Landuyt, 1999). 

Momenteel is er nog 13 à 41 km² van dit type aanwezig in Vlaanderen, afhankelijk van de 

interpretatie van het begrip glanshavergrasland (Paelinckx et al., 2009). 

 

 

2.2. Bedreigingen 
 

2.2.1. Wijzigende omgeving 

 

Doordat heel wat plantensoorten bepaalde eisen stellen aan hun leefomgeving bestaat het ge-

vaar dat de populatie van een soort achteruitgaat of zelfs helemaal verdwijnt wanneer hier niet 

meer aan voldaan wordt. Dit gebeurt als bepaalde kritische grenswaarden, bijvoorbeeld bij 

eutrofiëring, overschreden worden, de soort in kwestie verdrongen wordt door een andere of 

bij vernietiging van de habitat. 

 

Depositie van potentieel eutrofiërende en verzurende stikstof- en zwavelverbindingen is bij-

voorbeeld al jarenlang een belastende factor voor de natuur- en milieukwaliteit van kritische 

graslandbiotopen (Van Daele et al., 2009). In agrarische gebieden is vooral de intensieve uit-

bating nefast voor veel soorten. Graslanden worden gedraineerd, sterk bemest, vroeg en veel-

vuldig gemaaid en/of begraasd, behandeld tegen onkruiden en gescheurd, geëgaliseerd en 

heringezaaid met een beperkt aantal competitieve grassoorten (Dumortier et al., 2003). 

 

In Vlaanderen is het slecht gesteld met de graslandtypes die een hoge biodiversiteit aan plan-

ten en dieren huisvesten (Van Landuyt et al. 1999). Van de vaatplanten die in graslanden 

voorkomen staan er 130 op de rode lijst (met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en 

zijn er al 14 uitgestorven, meer dan in elk ander biotoop (Dumortier et al., 2003).  

 

 

2.2.2. Bodem 

 

Eutrofiëring is de aanrijking van het milieu door ophoping van nutriënten, voornamelijk stik-

stof (N) en fosfor (P), en kan veroorzaakt worden door toevoer van deze stoffen van buitenaf 

(externe vermesting) of door wijzigingen in de water- en/of mineralenhuishouding (interne 

vermesting) (Schneiders et al., 2007). Ondanks een sterke afname van de N- en P-emissies in 
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Vlaanderen (Figuur 2.1) behoren deze nog steeds tot hoogste van Europa. De gestage afname 

van de N-emissie heeft bovendien niet het gewenste resultaat op de atmosferische N-depositie 

(Figuur 2.2). Deze is namelijk ook afhankelijk van weersomstandigheden (hoger in jaren met 

meer neerslag) en van aanvoer van buiten Vlaanderen. Atmosferische deposities veroorzaakt 

door de landbouw en de verbranding van fossiele brandstoffen zijn daardoor nog steeds een 

van de belangrijkste bronnen van bodemaanrijking (De Schrijver et al., 2012). Naast de aan-

voer via de lucht kunnen nutriënten ook via grond- en oppervlaktewater in een ecosysteem 

terecht komen (Overloop et al., 2011). De eutrofiëring die via al deze processen plaats vindt, 

heeft in Vlaanderen geleid tot een significante afname van plantensoorten van voedselarme 

omstandigheden ten voordele van soorten die rijkere milieus prefereren. In dit verband wer-

den voor de verschillende habitats in Vlaanderen zogenaamde ‘kritische lasten’ vastgelegd. 

Dit zijn kwantitatieve schattingen van deposities of aanwezige polluenten waarbij geen scha-

delijke effecten optreden aan de structuur en het functioneren van een bepaald ecosysteem 

(Nilsson en Grennfelt, 1988). Een lage kritische last voor bijvoorbeeld stikstofaanrijking wil 

zeggen dat het habitat er een hoge gevoeligheid voor heeft (Schneiders et al.). In Vlaanderen 

is dit het geval voor onder andere heide (7-17 kgN/ha/j), soortenrijke graslanden op zure, 

weinig bufferende bodems (8-14 kgN/ha/j) en bossen (9-15 kgN/ha/j). 

 

 
Figuur 2.1: Evolutie van de N-emissie in Vlaanderen over de periode 1990-2006 (Schneiders et al., 2007) 
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Figuur 2.2: Evolutie van de N-depositie in Vlaanderen over de periode 1990-2010 (Schneiders et al., 2007) 

 

Verzuring is een proces dat veroorzaakt wordt door aanvoer van stoffen waaruit zuren (zwa-

velzuur en salpeterzuur) gevormd kunnen worden (Van Avermaet et al., 2006). Hierdoor 

neemt het gehalte aan basische stoffen in de bodem af (Jansen et al., 2000). Naast enkele na-

tuurlijke processen die verzuring in de hand werken, is atmosferische depositie van ammoni-

akgas en zwaveldioxide, ondanks een significante daling de voorbije decennia, nog steeds een 

van de belangrijkste oorzaken van bodemverzuring (De Schrijver et al., 2012). De afname 

ervan heeft ook nog geen verbetering van de bodemchemische toestand tot gevolg gehad, 

want voor het herstel van de meest kwetsbare habitats zal de aanvoer een tijdlang lager moe-

ten zijn dan bepaalde kritische waarden (Dumortier et al., 2005a). Ook hier worden kritische 

lasten gehanteerd, dezelfde als die in het vermestingsverhaal. 

 

Verdroging wordt veroorzaakt door de verstoring van de waterinhoud en de hydrologische 

cyclus van grondwaterlagen, waterlopen en de bodem (Peeters et al., 2011).  Vooral menselij-

ke ingrepen liggen aan de basis hiervan. Deze kunnen worden onderverdeeld in het verminde-

ren van infiltratie van neerslag en verminderde berging van oppervlakte- en grondwater. Ver-

droging kan zorgen voor wijziging van de waterkwaliteit. Het achterwege blijven van basen-

rijke kwel bijvoorbeeld veroorzaakt verzuring. Naast de indirecte gevolgen is verdroging ook 

nadelig voor een heleboel plantensoorten die afhankelijk  zijn van een (tijdelijk) hoge grond-

waterstand (Jansen et al., 2000). In Vlaanderen is 14% van de oppervlakte kwetsbaar of zeer 

kwetsbaar voor verdroging (Van Daele, 2003). 

 

 

2.2.3. Vegetatie 

 

Bedreigingen op vegetatieniveau worden vooral veroorzaakt door het wijzigen of achterwege 

blijven van beheer. De meeste graslanden zijn ontstaan door toedoen van menselijke ingrepen 

en worden in stand gehouden door jaarlijks maaien en/of begrazen (Jansen et al., 2002). De 

wijze en de intensiteit van het gebruik op zijn beurt bepaalt de rijkdom aan (zeldzame) plan-

tensoorten. 
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Wanneer een grasland niet meer gemaaid of begraasd wordt, treedt in principe spontane ver-

ruiging en verbossing op (Verstraten et al., 2006). Dit heeft tot gevolg dat de grazige vegetatie 

samen met de typische plantensoorten verdwijnt. In tegenstelling tot wat dikwijls wordt aan-

genomen, is in onze contreien het eindstadium van natuurlijke successie geen gesloten bos, 

maar eerder een halfopen bos met veel variatie en een plaats voor de meeste van onze levens-

gemeenschappen (Vera en Buissink, 2001). De instandhouding van alle natuurtypen is echter 

enkel mogelijk op zeer grote oppervlakten met behulp van natuurlijke processen en begrazing 

door grote grazers (Decleer, 2004).  

 

Omwille van de intensivering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog, onder andere 

door mechanisatie en gebruik van kunstmest, was er steeds minder behoefte aan graslandop-

pervlakte (De Becker, 2004). De minst productieve en moeilijkst bewerkbare percelen werden 

verlaten en er trad verbossing op (Verstraten et al., 2006). Andere permanente graslanden 

kregen een nieuwe functie, bijvoorbeeld door omzetting naar bebouwing of industrie, een 

praktijk die vandaag nog doorgaat. Van het areaal historisch permanent grasland bijvoorbeeld 

(hier gedefinieerd als grasland van hoge tot zeer hoge waarde) is in Vlaanderen op dit moment 

slechts 46% beschermd tegen vegetatiewijziging (Dumortier et al., 2005b). De graslanden die 

nog over blijven, werden de afgelopen decennia steeds intensiever bewerkt zodat op dit mo-

ment weinig van de vroegere biodiversiteit overblijft. Het landbouwgebied in Vlaanderen is 

bovendien het meest natuurarme van Europa: 0,47% van de oppervlakte is biologisch zeer 

waardevol en 6,9% is waardevol (Hens, 2007). 

 

 

2.3. Botanisch beheer 
 

2.3.1. Inwendig en uitwendig beheer 

 

Een graslandperceel is onderdeel van een landschap en ondervindt dus (negatieve) invloeden 

van buitenaf. Extern beheer is volgens Jansen en van Benthem (2008) het geheel van bronge-

richte maatregelen om invloeden op landschapsniveau te verminderen, dus ook buiten het 

gebied, terwijl intern beheer alle ingrepen omvat die de gevolgen ervan tegengaat, in het ge-

bied. In elk geval heeft de beheerder voldoende kennis nodig over de relaties tussen het eigen 

gebied en de omgeving om doelgericht en efficiënt te kunnen gaan beheren (Boeye et al., 

2004).  

 

Het botanisch beheer van graslanden heeft als doel de soortenrijkdom van zowel de flora als 

de bijhorende fauna te behouden of te verhogen (Oosterbaan et al., 2008). Bedreigde en zeld-

zame soorten en habitats krijgen extra aandacht en er worden specifieke beheermaatregelen 

voor genomen (Kuijken, 2004). Deze maatregelen dienen enerzijds voor het behoud van de al 

aanwezige natuurwaarden en anderzijds voor het herstel of de uitbreiding ervan (De Becker, 

2004). 

 

Bij een uitgangssituatie gekenmerkt door lage natuurwaarde kan men éénmalige natuuront-

wikkelingsmaatregelen uitvoeren, zoals het afgraven van te voedselrijke bodems (Van Uyt-

vanck en De Blust, 2012). Vervolgens zal men indien nodig met opvolgingsbeheer de ontwik-

keling trachten sturen om het gewenste resultaat te bereiken. Gaat het daarentegen om situa-

ties waarin nog min of meer gedegradeerde (half-)natuurlijke levensgemeenschappen voor-

komen dan is herstelbeheer aangewezen, bijvoorbeeld door maaien of begrazen. Worden uit-
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eindelijk in beide gevallen de natuurdoelen bereikt dan gaat men over op instandhoudingsbe-

heer.  

 

 

2.3.2. Bodem 

 

De drie belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de natuurwaarden van een groot 

deel van onze graslandpercelen zijn op niveau van de ondergrond verdroging, vermesting en 

verzuring. Het herstelbeheer van een grasland omhelst daarom de ingrepen voor het opnieuw 

optimaliseren van de hydrologische processen, verschralen van de ondergrond - bijvoorbeeld 

door afgraven - en eventueel (tijdelijk) bekalken. 

 

Als we spreken over het herstel van hydrologische processen dan gaat het meestal om bronge-

richte maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn het beperken van grondwaterwinning en drai-

nage, en het instellen van een bufferzone rond de beheergraslanden in kwestie (Schouwenberg 

et al., 1991). Voor natte schraallanden is namelijk herstel van de natuurlijke grondwaterstro-

ming nodig om soorten van voedselarme en basenrijkere milieus terug kansen te geven (Jan-

sen et al., 2002). Gaat het om graslanden die afhankelijk zijn van beken of rivieren voor de 

aanvoer van voldoende kwalitatief water dan is peilbeheer noodzakelijk (Boeye et al., 2004). 

Er moet echter op gelet worden dat een goede zuurtegraad en voedselrijkdom niet in het ge-

drang komen, bijvoorbeeld wanneer zuurder oppervlaktewater (vnl. regenwater) basenrijke 

kwel hindert en dus verzuring in de hand werkt (Jansen en Schipper, 1997). Ook kan bevloei-

ing van graslanden, om verzuring en verdroging tegen te gaan, leiden tot eutrofiëring (Kem-

mers en van Delft, 2003). 

 

Graafwerken kunnen onderverdeeld worden in plaggen en afgraven (Vanuytvanck et al., 

2012). Bij plaggen wordt enkel de strooisellaag en vegetatie verwijderd met behoud van de 

onderliggende zaadbank van oorspronkelijke soorten om die alle ontwikkelingskansen te ge-

ven. Afgraven is het verwijderen van de vegetatie, de strooisellaag en een deel van de voed-

selrijke bodemlagen. Hierbij wordt de zaadbank niet ontzien, tenzij bij afgraven van opge-

voerde grond. Om hydrologische processen en gradiënten te herstellen is het noodzakelijk om 

het oorspronkelijk reliëf als leidraad te gebruiken bij graafwerken, vooral wanneer in het ver-

leden een egalisatie is gebeurd in het gebied (Jansen et al., 2002). Door afgraven komt het 

maaiveld dichter bij de grondwatertafel en worden automatisch nattere situaties gecreëerd 

(Smolders et al., 2009). Er zijn naast bepaalde voordelen ook enkele belangrijke aandachts-

punten. Het gevaar bestaat namelijk dat na verwijderen van de bovenste bodemlaag de buffer-

capaciteit tegen verzuring sterk verminderd (Chardon, 2008). Bodemverdichting tijdens de 

graafwerken speelt dan weer in het voordeel van ruigtesoorten en pitrus (Huiskes et al., 2007). 

Volgens een onderzoek van Kemmers et al. (2006) is afgraven ook niet strikt noodzakelijk om 

de gewenste natuurtypen te bereiken maar is dit ook mogelijk door maaien en begrazen. Dit 

kan echter tientallen tot zelfs meer dan honderd jaar duren (Lamers et al., 2005).  

 

Vernattingsmaatregelen en graaf- of plagwerken kunnen soms verzurende effecten hebben, 

wat nadelig is voor (vlot) herstel van bepaalde zeldzame graslandtypes. In dit geval kan wor-

den overgegaan tot bekalking (Jansen et al., 1997). De aanbevolen hoeveelheid voor heiden 

en heischraal grasland is 2 ton/ha (Dorland et al., 2003). Naast een gunstige invloed op de 

zuurtegraad neemt ook de buffercapaciteit van de bodem toe en wordt binding van fosfaat 

bevorderd (Oosterbaan et al., 2008). Bij het bekalken moet echter ook rekening gehouden 

worden met het effect op de mineralisatie die sneller zal verlopen waardoor mogelijks verrij-

king optreedt (Smolders et al., 2006). 
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2.3.3. Vegetatie 

 

Botanisch beheer is er vooral op gericht om de nodige abiotische omstandigheden voor zeld-

zame habitats en soorten te herstellen en te behouden. Op vegetatieniveau gaat het vooral om 

verschralen via maaien en/of begrazen. De verschraling verloopt echter sneller bij maaien en 

afvoeren dan bij begrazing, omdat in het laatste geval slechts beperkt voedingsstoffen worden 

afgevoerd (Elzebroek et al., 1991). De mest en urine komen namelijk op het begraasde gebied 

terecht. Bovendien wordt hierdoor de beschikbaarheid van de nutriënten voor de vegetatie 

verhoogd. 

 

De vegetatie van een perceel kan ons veel vertellen over de ondergrond. Zo valt te verwachten 

dat er bij verschralend beheer dominante soorten van voedselrijke situaties zullen verdwijnen 

en er andere zullen bijkomen. Er bestaat een illustratieve ontwikkelingsreeks die aangeeft hoe 

de voedselrijkdom van een grasland evolueert onder verschralingsbeheer (Tabel 2.2). 

 
Tabel 2.2: Ontwikkeling van grasland onder invloed van verschralend beheer (Bax en Schippers, 1997) 

Fase Graslandtype Productie  
(ton ds/ha/jr) 

Soorten 
(per 25 m²) 

Kwalificatie 

 Tussenfasen    

0 Raaigrasweide > 10 5-10 Zeer soortenarm 

1 Grassen-mix 8-10 10-15 Soortenarm 

2 Dominant-stadium 6-8 10-15 Soortenarm 

 Botanisch grasland    

3 Gras-kruidenmix 5-7 15-25 Matig soortenrijk 

4 Bloemrijk grasland 3-6 20-40 Soortenrijk 

5 Schraalland < 5 > 30 (zeer) soortenrijk 

 

Bij maaien voor botanische doelen hangt de frequentie en het tijdstip sterk af van de uitgangs-

situatie en het al aanwezige habitattype (Van Uytvanck et al., 2012). Om op voedselrijke 

gronden soorten van armere omstandigheden meer kansen te geven kan meerdere keren per 

jaar gemaaid worden met afvoeren van het maaisel (Jansen et al., 2002). Op die manier in een 

studie in een grasland met dominantie van Gestreepte witbol 35 kgN/ha/jaar afgevoerd of 

2,7% van de in de bodem aanwezige stock (Backer, 1989). Bij traditioneel graslandbeheer in 

natuurgebieden wordt gewoonlijk slechts een keer per jaar gemaaid. Dit gebeurt meestal eind 

juni of begin juli (De Becker, 2004). Soms worden deze percelen achteraf nog begraasd, het 

zogenaamde ‘nabegrazen’. Bij het maaien wordt de vegetatie overal op gelijke hoogte afge-

maaid. Dit heeft een sterk egaliserend effect en het maaien kan dus best gefaseerd gebeuren 

om de diversiteit te verhogen en ook bepaalde fauna die afhankelijk is van hogere vegetatie 

meer kansen te geven (Van Uytvanck et al., 2012). 

 

Lange tijd werd stikstof ervaren als de meest storende factor in het natuurbeheer. De laatste 

jaren is echter ook de hoge beschikbaarheid en bodemvoorraad van fosfaat meer en meer op 

de voorgrond gekomen (Sival en Chardon, 2003). Bij het klassieke verschralingsbeheer via 

maaien en afvoeren ontstaat in het geval van fosfaatrijke bodems uiteindelijk een gebrek aan 

kalium en stikstof waardoor de drogestofproductie en zo ook de fosfaatafvoer daalt (Oomes, 

1990). Afgraven is dan een alternatief maar heeft ook enkele belangrijke nadelen (zie vorige 

paragraaf). Een vrij nieuwe techniek die toegepast wordt, het zogenaamde uitmijnen, is eigen-

lijk een speciale vorm van maaibeheer. De aanwezige voedingsstoffen worden hierbij ver-

sneld afgevoerd door inzaaien en oogsten van een gewas en het op peil houden van de produc-

tie ervan door bemesting met de nutriënten die volgens de ideale verhoudingen groeibeper-
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kend zouden zijn (Van Uytvanck et al, 2012). Grasklaver blijkt een goede vegetatie om op 

deze manier fosfaat aan de grond te onttrekken en af te voeren (van Eekeren et al., 2007). Er 

kan op jaarbasis 80 tot 110 kg fosfaat per hectare worden uitgemijnd (Timmermans et al., 

2010a). Door het mechanisme van fixatie door rhizobiumbacteriën uit de atmosfeer wordt 

voorzien in (een deel van) de nodige stikstof. Kalium is naast stikstof ook een element waar-

voor gebrek kan optreden. Klaver is bovendien extra gevoelig voor kaliumgebrek en daarom 

is kalibemesting nodig om te voorkomen dat die uit de graszode verdwijnt (Timmermans et 

al., 2010a).  

 

Graasbeheer is vergelijkbaar met maaibeheer en kan deze vervangen of aanvullen. Er zijn 

allerlei vormen van begrazing mogelijk afhankelijk van de periode, de intensiteit en de ruim-

telijke context (Van Uytvanck et al., 2012): 

 

 Periode 

 

 Seizoensbegrazing: in het vegetatieseizoen, soms in de winter 

 Jaarrondbegrazing: natuurlijke situatie, er moet tijdens de winter voldoende 

voedsel beschikbaar zijn 

 Nabegrazing: na maaien, meestal in de nazomer 

 

 Intensiteit 

 

 Extensieve begrazing: doel is structuur creëren 

 Half-extensieve begrazing: doel is geleidelijk herstel van bepaald graslandtype 

 Stootbegrazing: snel kort zetten van een perceel als voorbereiding op een lan-

gere periode zonder begrazing, bijvoorbeeld vlak voor de winter 

 

 Ruimtelijke context 

 

 Perceelsgebonden begrazing: raster valt samen met perceelrand 

 Begrazing binnen een groot raster: natuurlijke situatie 

 Verplaatsbare rasters: tijdig begrazen van bepaalde stukken 

 Begrazing met een herder: idem, maar fijnsturing mogelijk 

      

Begrazing wordt vaak toegepast als ontwikkelingsbeheer na bepaalde (her-) inrichtingsmaat-

regelen zoals plaggen om de evolutie van de vegetatie in de juiste richting te laten verlopen 

(Jansen et al., 2002). Daarnaast zijn grazers vooral van belang voor het intomen van dominan-

te soorten zoals bepaalde grassen (Van Uytvanck et al., 2012). Algemeen kan gesteld worden 

dat begrazing zorgt voor extra variatie in het landschap en dit in tegenstelling tot het vrij een-

tonige maaibeheer (Hendriks et al., 1985). Vooral extensieve begrazing zorgt voor een moza-

iek van kort gegraasde delen afgewisseld met hogere kruiden, ruigte, struweel en bos (Cosyns 

en Hoffmann, 2004). 
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3. Landbouwkundige waarde van graslanden 
 

3.1. Introductie landbouw 
 

3.1.1. Landbouw in Vlaanderen 

 

De landbouw in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een kleinschalige maar intensieve be-

drijfsvoering die grotendeels familiaal georganiseerd is (Mathijs en Relaes, 2012). De Vlaam-

se land- en tuinbouwer is overwegend hoog opgeleid en heeft een eerder hoge leeftijd. Verder 

wordt onze landbouw, mede door de goede opleiding en de kennis die van ouder op kind 

wordt doorgegeven, gekenmerkt door een hoge flexibiliteit. Dit komt de laatste jaren extra tot 

uiting als reactie op sterk wisselende marktomstandigheden en het regelmatig wijzigend over-

heidsbeleid. 

 

Het areaal landbouwgrond in Vlaanderen bedroeg in 2012 ca. 788.000 ha (Danckaert, 2013). 

Dit is een daling van 19.600 ha ten opzichte van 1994. Van deze oppervlakte kreeg 55% een 

herbestemming naar groengebied, 22% naar industrie, 7% naar recreatie, 5% naar woonge-

bied en 11% naar overige bestemmingen. Van de grond met landbouwbestemming wordt 

103.500 ha of 13% niet gebruikt voor landbouwdoeleinden maar voor zonevreemde activitei-

ten zoals zonevreemde woningen, tuinen, paardenweiden etc. Daar staat tegenover dat het bij 

71.500 ha of 11% van het landbouwgebruiksareaal gaat om zonevreemde landbouw. 

 

In 2011 telde Vlaanderen 25.982 landbouwbedrijven (Bernaerts et al., 2012a). Ten opzichte 

van 2001 betekent dit een daling met een derde of gemiddeld 4% per jaar. De bedrijven die 

nog overblijven, worden echter steeds groter. In dezelfde periode steeg de gemiddelde opper-

vlakte cultuurgrond per bedrijf met 46% tot 23,6 ha. De gemiddelde veebezetting stijgt ook 

elk jaar. Op de rundveebedrijven bijvoorbeeld waren gemiddeld 111 dieren aanwezig in 2011 

ten opzichte van 87 in 2005. 

 

De totale eindproductiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouw werd voor 2011 geraamd 

op 5.075 miljoen euro (Raes et al., 2012). Dit is een lichte daling (-1,5%) t.o.v. 2010 maar het 

tweede hoogste resultaat gekeken over de periode 2001-2011. De kosten, uitgedrukt via in-

termediair verbruik, zijn gestegen met 13% en bedragen nu 4.071 miljoen euro. Over de voor-

bije 11 jaar bekeken, hebben ze het hoogste niveau bereikt. De netto toegevoegde waarde, 

afgeleid van de productiewaarde en het intermediair gebruik en rekening houdend met af-

schrijvingen en subsidies, is dan weer op het laagste niveau van de gehele periode en wordt 

geraamd op 820 miljoen euro of een daling van 39% t.o.v. 2010. 

 

 

3.1.2. Grasland 

 

Het belang van de rundveeteelt in de Vlaamse landbouw weerspiegelt zich in het grote aan-

deel voedergewassen in de totale oppervlakte cultuurgrond (Bernaerts et al., 2012b). Meer dan 

de helft van de landbouwgrond wordt gebruikt voor voedergewassen en dan voornamelijk 

voor grasland en maïs. Door inkrimping van de rundveestapel is de totale oppervlakte cul-

tuurgrond echter afgenomen met 9% tussen 2001 en 2011. Dit was vooral ten nadele van het 

areaal grasland (Tabel 3.1). 
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Tabel 3.1: Afname van de oppervlakte grasland en het huidige aandeel in de totale oppervlakte cultuur-

land (Bernaerts et al., 2012b) 

 2001 2011 Verandering Huidig aandeel  

Grasland 237.935 212.422 -11% 34,6% 

Tijdelijk grasland 57.262 54.555 -5% 8,9% 

Blijvend grasland 180.673 157.867 -13% 25,7% 

 

Toch maakte grasland in 2012 nog 38% uit van de totale landbouwoppervlakte, wat neerkomt 

op 251.216 ha (Demeulemeester et al., 2012). Tijdelijke graslanden (1 tot 4 jaar) zijn onder-

deel van de teeltwisseling op een bedrijf en zijn overwegend samengesteld uit productieve 

(raaigras)rassen. Bij derogatie gaat het om grasland als tussenteelt die de uitspoeling van stik-

stof vermindert en er dus meer mest op het land mag gebracht worden. 

 

 

3.2. Graslanduitbating 
 

3.2.1. Algemeen 

 

De hoogste opbrengsten van een grasland worden verwezenlijkt bij de combinatie van een 

goede verzorging en het juiste gebruik (de Jong, 1988). 

 

 Factoren die bepalen welk gebruikssysteem het beste bij het bedrijf past (Overvest, 

1989): 

 

 Bedrijfsoppervlakte en bijbehorend quotum 

 Verkaveling: oppervlakte en ligging van de huis- en veldkavels 

 Grondsoort en ontwateringssituatie 

 Huisvesting van de dieren en het melksysteem 

 Beschikbare arbeid 

 De voorkeuren van de boer 

 … 

 

 

 Maatregelen die een goede verzorging van een grasland beogen (Remmelink et al., 

2012): 

 

 Zorgen voor een goede vochtvoorziening en ontwatering 

 Correct en op het juiste moment bemesten 

 Het juiste beweidingssysteem kiezen 

 Maaien op het goede moment 

 Af en toe het grasland slepen en bossen maaien 

 Bewerkingen uitvoeren met lichte werktuigen en/of lage bandenspanning 

 Bestrijden van onkruid zodra het overheerst 

 Ongedierte bestrijden 

 Wildschade voorkomen 

 … 
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3.2.2. Bodem 

 

Om voldoende gras van een goede kwaliteit te kunnen oogsten moet de bemesting zo opti-

maal mogelijk verlopen. Het gras groeit namelijk pas goed als op het juiste moment voorzien 

is in alle voedingsstoffen en de omstandigheden in de bodem optimaal zijn.  

 

De drogestofopbrengst bijvoorbeeld is sterk gerelateerd aan de hoeveelheid stikstof (Aarts et 

al., 2008). De hoeveelheid die toegediend wordt, hangt af van de keuze tussen maaien of be-

weiden en welke snede het is (de Vries, 1990). Bij beweiding is de benodigde stikstof lager en 

bij opeenvolgende maaisneden moet telkens minder worden toegediend. Om een goede op-

brengst van de eerste snede zo vroeg mogelijk in het jaar te verwezenlijken kan best worden 

bemest vanaf dat het gras begint te groeien, bij een temperatuursom van 180°C (Overvest, 

1989). 

 

De bemesting van fosfaat is afhankelijk van de reeds aanwezige hoeveelheid in de bodem die 

bepaald wordt door grondonderzoek (de Vries, 1990). Verschil in graslandgebruik, zoals 

maaien en/of beweiden, is een andere factor die het bemestingsniveau bepaalt (de Jong, 

1988). Ondanks het feit dat veel van onze landbouwgronden een hoog gehalte aan fosfaat be-

vatten is deze niet altijd beschikbaar voor de plant (Ver Elst, 2010). Factoren die de beschik-

baarheid beïnvloeden zijn onder andere de pH, de fysische eigenschappen van de bodem en de 

doorworteling (Ehlert en de Willigen, 1999). 

 

Kalium is, naast stikstof en fosfor, ook een belangrijk nutriënt voor een plant. Een overmaat 

zorgt echter, door een antagonistische werking, voor tekorten aan magnesium, natrium en 

calcium (Vettenburg, 2006). Bemestingsadvies voor kalium is vooral afhankelijk van de 

grondsoort, omdat bijvoorbeeld de uitspoeling op zandgrond veel groter is (Anoniem, 2002b). 

 

Naast de gewone bemesting moet er bij grasland ook rekening gehouden worden met de pH 

en moet eventueel worden bekalkt om verzuring tegen te gaan. Om een goede opname van de 

nodige voedingsstoffen te verzekeren moet de pH van de ondergrond binnen een bepaalde 

streefzone liggen (Ver Elst, 2010). Die ligt voor grasland op een pH-KCl van 4,8 tot 5,5 

(Anoniem, 2002b). Bij bekalken maakt men onderscheid tussen reparatiebekalking en onder-

houdsbekalking (de Jong, 1988). Blijkt uit onderzoek dat de pH onder de streefzone ligt, dan 

moet men kalk strooien om die te bereiken. Vervolgens moet men bekalken om verliezen door 

uitspoeling en onttrekking door de planten te compenseren en de zure werking van bepaalde 

meststoffen op te vangen. 

 

Te natte percelen kunnen een grote belemmering zijn doordat de draagkracht onvoldoende is 

en vertrapping door vee meer schade aanricht (Vellinga, 1990). Op plaatsen waar het grasland 

een tijdje onder water staat, worden de productieve grassoorten vervangen door minder pro-

ductieve en vestigen zich minderwaardige kruiden (Hoving en Rensen, 2005). Daarnaast zorgt 

een hoge grondwaterstand ervoor dat het bodemleven achteruitgaat door zuurstofgebrek en 

het gras meer droogtegevoelig wordt doordat de diepere wortels grotendeels afsterven (de 

Jong, 1988). 

 

 

3.2.3. Vegetatie 

 

Het beste tijdstip om een grasland te maaien hangt af van het groeistadium van het gras. Dit 

gebeurt best bij een drogestofopbrengst van 3000 tot 3500 kg per hectare (Anoniem, 2002a). 
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Het gras is dan 20 tot 25 cm lang. De eerste snede mag volgens Remmelink et al. (2012) zelfs 

al gemaaid worden bij 2500 kg per hectare. Om de zode niet te veel te beschadigen mag maar 

gemaaid worden tot op een hoogte van 5 à 6 cm (de Jong, 1988). 

 

Bij het inkuilen wordt een drogestofgehalte van minstens 35 % nagestreefd (Overvest, 1989). 

De voorkeur gaat echter uit naar 40 tot 45 % (PV, 2002). Bij redelijk droog weer kan dit al op 

twee à drie dagen bereikt worden, soms op een dag. Hoe hoger het drogestofgehalte, hoe snel-

ler de kuil stabiliseert en dit bij een hogere pH (de Jong, 1988). 

 

Naast maaien kan een grasland ook beweid worden. Een goed moment voor inscharing is bij 

een drogestofopbrengst van 1700 kg per hectare (Overvest, 1989). Dit komt overeen met een 

graslengte van 12 tot 15 cm. De veehouder zal hierbij een plan opstellen dat grofweg over-

eenkomt met een van onderstaande systemen (Remmelink et al., 2012): 

 

 Omweiden: verplaatsen elke vier dagen, zodat telkens voldoende gras beschikbaar is 

 Stripgrazen: omweiden binnen een perceel, geen toegang tot reeds begraasde deel 

 Rantsoenbeweiding: omweiden binnen een perceel, wel toegang tot begraasde deel 

 Standweiden: drie weken tot drie maanden, hergroei gelijk aan opname 

 Zomerstalvoedering: de dieren staan jaarrond op stal en krijgen vers gras 

 Summerfeeding: de dieren staan jaarrond op stal en krijgen kuilvoer 

 

 

Wanneer de kwaliteit en de opbrengst van een grasland achteruit gaan, kan geopteerd worden 

voor herinzaai om de productie terug te doen stijgen. Een goed beheer echter is een eerste stap 

om een grasland productief te houden (Vettenburg, 2006). Te intensief maaien of begrazen, 

veel natte plekken op het land en geen onkruidbestrijding zijn maar enkele van de knelpunten 

waar aan gewerkt kan worden. Grasland scheuren en herinzaaien gebeurt meestal in het najaar 

omdat er dan het minste opbrengstverlies is en de omstandigheden qua klimaat en onkruid-

druk het meest gunstig zijn (De Vliegher et al., 2009). Een groot nadeel is echter dat door 

mineralisatie veel stikstof vrij komt maar niet voldoende opgenomen wordt door het nieuw 

ingezaaide gras en dus deels uitspoelt. Bovendien is herinzaai duur en moet dus goed nage-

dacht worden over te nemen maatregelen (Hoving en Bussink, 2002). Om stikstofverliezen te 

voorkomen bijvoorbeeld is hernieuwen in het voorjaar een te overwegen optie. 

 

 

3.2.4. Plaagbestrijding 

 

Allerlei ongedierte kan er voor zorgen dat een deel van de graszode aangetast wordt en de 

opbrengst daalt. Zo kunnen engerlingen bepaalde jaren heel wat schade aanrichten in een 

grasland (van Rozen en Huiting, 2012). In oud grasland zijn ritnaalden soms een probleem 

(Conijn en Breedeveld, 2003). In ruigere stukken (mestbossen) kunnen dan weer de larven 

van de rouwvlieg massaal optreden en de zode pleksgewijs vernietigen (Overvest, 1989). 

Naast preventieve maatregelen kan men bij al deze plagen chemische bestrijding toepassen. 

 

Naast allerlei dierlijke organismen is onkruid ook een probleem waarmee bij een goed gras-

landbeheer rekening moet worden gehouden. Voorkomen is ook hier beter dan genezen: door 

er om te beginnen voor te zorgen dat de zode niet beschadigd geraakt kan overheersing ver-

meden worden (de Jong, 1988). Ook zowel een te extensief als een te intensief beheer werken 

de opkomst van bepaalde onkruiden in de hand (Demeyere et al., 2010). Bestrijding met her-
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biciden is bij overheersing dikwijls, ook financieel gezien, de beste oplossing (van der Stok, 

2011). 

 

Een andere bedreiging voor de opbrengst van graslanden, die de laatste tijd meer en meer in 

de actualiteit komt, is wildschade. Door vraat aan of vernietiging van het gewas kunnen grote 

verliezen optreden. Grote aantallen overwinterende ganzen bijvoorbeeld kunnen een kort ge-

maaid grasland nog korter afgrazen en zo zorgen voor een opbrengstverlies van ca. 450 kg 

DS/ha op de eerste snede (Van Gils et al., 2009). In tegenstelling tot overwinterende ganzen 

kunnen overzomerende soorten (Grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, …), die soms nog 

schadelijker zijn dan de overwinterende, onder bepaalde voorwaarden bejaagd worden (De-

meulemeester et al., 2012). De terugkeer van de Bever en het Everzwijn in Vlaanderen zorgt 

eveneens voor heel wat discussie betreffende schadevergoedingen en bejaging. Naast boven-

staande soorten(-groepen) worden door Schoutsen (2003) voor grasland ook nog duiven, een-

den, zwanen, Hazen, Konijnen en Reeën als mogelijke veroorzakers van schade genoemd. 

 

 

3.3. Opbrengst en kwaliteit 
 

3.3.1. Gras 

 

Gras is een zeer gewaardeerd veevoedermiddel dat onder goede omstandigheden grote op-

brengsten met hoge voederwaarde kan opleveren (Remmelink et al., 2012). Er zijn heel wat 

soorten gras, elk met hun eigen kenmerken en eigenschappen (Tabel 3.2). De keuze van de 

soort, ras of variëteit hangt onder andere af van de bodem, het klimaat en de uitbatingswijze 

(Vettenberg, 2006). De meeste grassen zijn doorlevend en vormen een zode. Hierdoor treden 

er weinig problemen op met onkruid (Overvest, 1989). De gevoeligheid voor ziektes is, in 

tegenstelling tot veel andere landbouwgewassen, ook heel laag. Naast bladvlekkenziekte is bij 

sommige grassen (vooral de raaigrassen) kroonroest een bedreiging (Pannecoucque et al., 

2011).  

 
Tabel 3.2: Enkele voor de landbouw belangrijke grassen met hun relevante eigenschappen (Pannecoucque 

et al., 2011) 

 Veldbeemdgras Timothee Engels raaigras Italiaans raaigras 

Vestiging Zeer traag Traag Zeer gemakkelijk Zeer gemakkelijk 

Start in voorjaar Vrij traag Snel Vrij snel Snel 

Soepelheid bij uitbating Groot Groot Zeer groot Zeer groot 

Tijdstip aarvorming Vroeg Laat Middenvroeg Middenvroeg 

Opbrengst jaar uitzaai 2-6 ton DS/ha/j 3-7 4-10 6-10 

Opbrengst andere jaren 7-12 ton DS/ha/j 11-16 10-15 12-17 

Opbrengst in zomer Matig tot goed Zwak Matig tot goed Zwak 

Appreciatie dier Matig Goed Zeer goed Zeer goed 

Verteerbaarheid Vrij goed Vrij goed Goed Goed 

Resistentie ziekten Matig tot goed Zeer goed Matig tot goed Matig tot goed 

Resistentie koude Zeer goed Zeer goed Matig Matig 

Resistentie droogte Zeer goed Zwak Zwak Zwak 

Langleefbaarheid Zeer goed Zeer goed Goed Matig tot zwak 

Aarvorming jaar uitzaai Niet  Veel Niet tot matig Niet tot matig 

Herbloei hetzelfde jaar Zeer zwak tot niet Tamelijk Zeer zwak tot niet Sterk 
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3.3.2. Drogestofopbrengst 

 

Een hoge drogestofopbrengst per hectare (DS/ha) is voor de landbouwer een belangrijk 

streefdoel bij de graslanduitbating. Zo kan hij meer koeien of ander vee van voeder voorzien 

met een zo klein mogelijke oppervlakte. Onder ideale omstandigheden zijn in onze streken 

jaarlijkse opbrengsten mogelijk tot maximum 20 ton DS/ha (de Jong, 1988). De opbrengsten 

in de praktijk variëren op jaarbasis tussen 9 en 15 ton (Aarts et al., 2005). Het gemiddelde ligt 

daarbij dichter bij de ondergrens met een paar uitschieters naar boven die slechts gehaald 

worden bij heel intensieve uitbating, onder andere zonder beweiding en met regelmatig ver-

nieuwen. De hoogste opbrengsten worden gehaald wanneer de sneden telkens bij een zo hoog 

mogelijk drogestofopbrengst worden gemaaid (Overvest, 1989). De kwaliteit daalt dan wel 

omdat de Voedereenheid Melk (VEM) per kg DS afneemt. Een goed evenwicht tussen op-

brengst en kwaliteit ligt bij een drogestofopbrengst van 2,5 tot 3 ton per snede. De kVEM 

neemt namelijk toe met een stijgende opbrengst maar vanaf 3 ton is er nog nauwelijks een 

toename (de Jong, 1988). 

 

 

3.3.3. Voederwaarde 

 

Naast opbrengst per hectare is ook de kwaliteit van het gras belangrijk om te voorzien in be-

paalde behoeften van hoogproductief vee. De samenstelling van gras is echter zeer variabel en 

afhankelijk van heel wat factoren. Om te beginnen beïnvloedt de botanische samenstelling in 

grote mate de verteerbaarheid en voederwaarde (van der Wel, 1991). De drogestofopbrengst 

aan graskuil per hectare heeft eveneens een effect op de kwaliteit, met een optimum voor bij-

voorbeeld de energiewaarde bij 2,2 ton DS/ha (van der Peet-Schwering, 2010). Verder kunnen 

nog de bemesting en het weer tijdens het groeiseizoen als belangrijke factoren vermeld wor-

den (Overvest, 1989). 

 

Bij het samenstellen van een rantsoen moet enerzijds gekeken worden naar de voederbehoefte 

en anderzijds naar de samenstelling van de verschillende voedermiddelen. Uit beide resultaten 

kan dan afgeleid worden hoeveel van een bepaald voeder de dieren moeten krijgen.  

 

Om te weten welke nutriënten een voeder bevat en de exacte hoeveelheden ervan te bepalen 

wordt een chemische analyse uitgevoerd. Hierbij wordt een opdeling gemaakt in componen-

ten volgens de klassieke Weende- analyse (Figuur  3.1). Steeds vaker worden ook de zoge-

naamde Van Soest-componenten bepaald die een onderverdeling maken tussen celinhoud en 

celwanden (De Brabander et al., 2007). De gehaltes van de belangrijkste parameters voor 

graskuil en weidegras worden hieronder samengevat (Tabel 3.3).  

 
Tabel 3.3: Gemiddelde samenstelling van graskuil (De Brabander et al., 2007) en weidegras (de Jong, 

1988), met de streefwaarden voor graskuil (De Vliegher et al., 2009) 

 Graskuil Streefwaarden graskuil Weidegras 

Droge stof (g/kg) 450 350-450 264 

Ruwe celstof (g/kg DS) 250 240-255 209 

Ruw eiwit (g/kg DS) 175 155-200 256 

Ruwe as (g/kg DS) 120 100-130 100 

Verteerbaarheid OS (%)  74-78  

VEM (/kg DS) 870 860-920 994 

DVE (g/kg DS) 70 63-75  

OEB (g/kg DS) 40 35-60  
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Figuur 3.1: Samenstelling van een voedermiddel volgens de Weende-analyse (de Jong, 1988) 

 

Ruwe celstof zorgt voor structuur in de pens en stimuleert zo het herkauwen en de pensactivi-

teit waardoor verzuring wordt tegengegaan (den Boer en Bakker, 2005). Het gehalte aan ruwe 

celstof is vooral afhankelijk van het stadium waarin het gras werd geoogst en neemt toe met 

stijgende opbrengst aan droge stof per hectare (De Brabander et al., 2007). 

 

Ruw eiwit is de verzameling van darmverteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit waarvan 

de benutting wordt weergegeven door de onbestendig eiwit balans (OEB) (den Boer en Bak-

ker, 2005). Eiwitten zijn vooral van belang voor lacterende dieren omdat melk een belangrijk 

aandeel (± 3,4 % bij een melkkoe) eiwit bevat dat dus moet gecompenseerd worden (De Bra-

bander et al., 2007). Het eiwitgehalte in een voeder is afhankelijk van heel wat factoren. De 

melkveehouder kan hier in sturen door goed inkuilmanagement, klaver toevoegen aan het 

grasmengsel en het gebruik van Engels raaigras met hoge verteerbaarheid (Beekman, 2009).  

 

Voor een hoge productie is veel energie nodig. Naast productie vragen voortplanting, groei en 

onderhoud ook heel wat energie. Bij melkvee wordt de energiebenutting uit een voeder uitge-

drukt in Voeder Eenheid Melk (VEM) (De Brabander et al., 2007). Deze komt overeen met de 

netto-energie die bekomen wordt door van de bruto-energie de niet verteerde fractie in de 

mest en de verliezen via urine, gasvorming en warmteproductie af te trekken. Eén VEM heeft 

dezelfde waarde als 1,65 kcal. Voor de productie van 1 liter ‘meetmelk’ (730 kcal) is dus 442 

VEM nodig. 

 

Gras in al zijn vormen is over het algemeen rijk aan mineralen maar de laatste jaren is er een 

daling vastgesteld evenredig met de verarming van de kruidensamenstelling van graslanden 

(Remmelink et al., 2012). Hieronder zijn voor de belangrijkste mineralen en sporenelementen 

de gemiddelde waardes voor weidegras en graskuil weergegeven (Tabel 3.4). 
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Tabel 3.4: Gemiddelde mineralengehalten in graskuil en weidegras (Remmelink et al., 2012) 

 Graskuil Weidegras 

K (g/kg DS) 15,8 34,1 

Ca (g/kg DS) 3,1 5,0 

P (g/kg DS) 3,0 4,2 

Mg (g/kg DS) 1,5 2,3 

Na (g/kg DS) 0,5 2,3 

Cu (mg/kg DS) 4,7 7,8 

Co (mg/kg DS) 0,08 0,167 

Se (mg/kg DS) 0,029 0,046 

 

Gras heeft fosfaat nodig voor de groei, de ontwikkeling van wortels en de bouw van bepaalde 

eiwitten en andere organische structuren (den Boer en Bakker, 2005). Een goede grasgroei 

wordt in het geval van fosfaat gewaarborgd vanaf een aandeel van 4 g per kg DS (Overvest, 

1989). Ook voor het dier is voldoende fosfor van belang. Het is een belangrijk bestanddeel 

van de botten, onderdeel van eiwitten en van belang in de energiehuishouding (den Boer en 

Bakker). 

 

Het kaligehalte van gras moet 3 à 3,5 % bedragen om een goede groei mogelijk te maken 

(Overvest, 1989). Een hoger gehalte is echter nadelig door het antagonisme met magnesium 

(zie verder). In ieder geval moet in gevoederd gras 7,5 à 8,5 g kalium per kg DS zitten om te 

voldoen aan de behoefte van het dier (De Brabander et al., 2007). Omdat deze concentratie 

meestal wordt overschreden, wordt er weinig aandacht geschonken aan kalium in de veevoe-

ding. 

 

Zwavel wordt nogal eens vergeten wanneer men het over mineralen heeft omdat door deposi-

tie vanuit de lucht lange tijd werd voorzien in de behoefte van grasland (Mertens et al., 2008). 

De laatste jaren is deze aanvoer echter niet meer voldoende om de behoefte van 60 à 100 kg 

SO₃ per hectare per jaar te dekken. Rundvee heeft zwavel nodig omdat het een bouwsteen is 

van enkele belangrijke aminozuren en voor de stikstofbenutting (Ouweltjes en Schils, 2002). 

De ideale verhouding stikstof/zwavel bij dit laatste ligt tussen 10:1 en 12:1. Een rantsoen kan 

best 1,1 tot 2,0 g zwavel per kg DS bevatten afhankelijk van het productieniveau (den Boer en 

Bakker, 2005). Een hoger gehalte remt de benutting van koper en selenium (Ouweltjes en 

Schils, 2002). 

 

Wanneer het gras door bemesting een hoog kaliumgehalte bevat (dit is dikwijls het geval bij 

gebruik van drijfmest), wordt de opname van magnesium door de plant verhinderd (Remme-

link et al., 2012). Het minimale magnesiumgehalte in het voeder wordt bepaald door het ge-

halte ruw eiwit en kalium omdat deze de opname via de darmen doen dalen (Velthuis et al., 

1998). Vooral lacterende dieren hebben een hoge behoefte aan magnesium (Bosgoed, 2011). 

Als gevolg van een tekort in het bloed kan kopziekte optreden (PV, 2002). Deze ziekte uit 

zich in allerlei symptomen en kan zonder behandeling binnen enkele uren leiden tot de dood. 

 

Een goed natriumgehalte van gras om te voorzien in de behoeften van het vee is 0,15 % 

(Overvest, 1989). Een tekort uit zich in enkele niet-specifieke verschijnselen zoals afname 

van de melkgift, verminderde eetlust en vermagering (de Jong, 1988). 
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4. Op zoek naar een evenwicht 
 

4.1. Landbouw en natuurbeheer 
 

4.1.1. Landbouw en natuur 

 

Het uitbaten van een landbouwbedrijf in Vlaanderen wordt steeds ingewikkelder en niet in het 

minst door de wetgeving betreffende landbouw en natuur. Daarbovenop dwingt de schaarse 

ruimte de landbouw tot intensivering en komt ze steeds meer in aanraking met andere actoren 

van het buitengebied zoals natuur en recreatie. Al deze aspecten zorgen er voor dat de land-

bouwer niet altijd zomaar alles kan of mag doen zonder de negatieve effecten op de omgeving 

en het leefmilieu te beperken. 

 

Landbouwers hebben de mogelijkheid om beheerovereenkomsten af te sluiten en kunnen zo 

verder gaan dan wat wettelijk verplicht is om de natuur meer kansen te geven op hun akkers 

en weilanden. Voor percelen in natuurreservaten zijn er ook heel wat voorbeelden te vinden 

van samenwerking tussen de natuurbeherende instantie en landbouwers. Het gaat in veel ge-

vallen om maaien en/of begrazen van graslanden. 

 

Zijn deze percelen met beperkingen en beheerovereenkomsten wel inpasbaar in de moderne 

bedrijfsvoering en hoe zit het met opbrengst en kwaliteit van het gras? Zijn er mogelijkheden 

om op een meer duurzame manier aan landbouw te doen met respect voor natuur en milieu én 

een leefbare situatie en eerlijk loon voor de landbouwer? 

 

 

4.1.2. Wetgeving 

 

Het gebruik van een grasland is in Vlaanderen aan bepaalde voorwaarden verbonden. Een 

heleboel regels zorgen er voor dat niet alles overal zomaar mag. Dat de wetgeving niet altijd 

eenvoudig is, wordt al direct duidelijk bij de verschillende ‘statuten’ die aan een grasland ge-

geven kunnen worden: 

 

 Blijvend grasland: grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of 

andere kruidachtige voedergewassen die gedurende ten minste vijf jaar niet in de 

vruchtwisseling van het bedrijf wordt opgenomen (Anoniem, 2013a) 

 Permanent grasland: cultuurgrond die minimum vier jaar ononderbroken grasland is 

(Anoniem, 2013b) 

 Historisch permanent grasland: een halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland 

gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide 

met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en 

grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, grep-

pels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones (Anoniem, 2013c) 

 

De volgende onderdelen van de regelgeving zijn van toepassing op graslanden (Demeu-

lemeester, 2012): 

 

 

 Zorgplicht 

 



48 

 

 

 

 

Deze houdt in dat iedereen die ingrijpt in of in de omgeving van (half-) natuurlijke habitats of 

ecosystemen, waterrijke gebieden, fauna, flora en kleine landschapselementen en vermoedt 

dat zijn ingrijpen schade of vernietiging van deze natuurelementen tot gevolg zal hebben, ver-

plicht is om maatregelen te nemen om de vernietiging of beschadiging te voorkomen, te be-

perken of te herstellen. De zorgplicht geldt altijd, overal en voor iedereen. Het belangrijkste 

principe voor de toepassing er van is het “beginsel van de goede huisvader”.  

 

 

 Natuurtoets 

 

Deze is van toepassing op overheden die vergunningen verlenen van eender welke aard. Bij 

de goedkeuring ervan is het altijd verplicht rekening te houden met de natuur en zo nodig de 

vergunning te weigeren of bepaalde voorwaarden op te leggen. De natuurtoets is niet ruimte-

gebonden en dus in heel Vlaanderen van toepassing. 

 

 

 Wijzigingen aan vegetatie en kleine landschapselementen (KLE’s) 

 

Eerst een tweetal definities (Anoniem, 2013d): 

 

 Vegetatie: een natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan ge-

vestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen, en dit onafhankelijk van het feit 

of het abiotisch milieu al dan niet door de mens beïnvloed of gevormd is. Het 

gaat zowel over begroeiingen in het water als op het land. Voorbeelden van 

vegetaties zijn o.a. vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegeta-

ties, loofbossen, ... 

 KLE: verzamelnaam voor bomenrijen en houtkanten, heggen, hagen en wind-

singels, dijken, taluds en bermen, kanalen, sloten, greppels, omwallingen, poe-

len, knotbomen, alleenstaande bomen, … in de open ruimte. 

 

Er moet telkens worden nagegaan of de wijziging aan de vegetatie of een KLE toegelaten is 

volgens bepaalde uitzonderingen, altijd verboden is of vergunningplichtig is. 

 

 

 Gebiedsgericht natuurbeleid 

 

o Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteu-

nend netwerk (IVON) 

 

Gebieden die onderdeel zijn van het VEN worden beschouwd als heel belangrijke natuurge-

bieden en daarom is de hoofdfunctie hier natuur. Nevenfuncties zijn er aan strenge voorwaar-

den verbonden. Zo is het in VEN-gebieden bijvoorbeeld verboden om gewasbeschermings-

middelen te gebruiken, de vegetatie te wijzigen, het reliëf te veranderen etc. Het IVON omvat 

verbindingsgebieden, die dieren en planten toelaten te migreren tussen bestaande natuurge-

bieden, en verwevingsgebieden, die de functie natuur als nevenfunctie hebben naast andere 

functies zoals recreatie en landbouw en waar geen specifieke regels gelden. 

 

o Natuurreservaten 
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Deze zijn eigendom van de Vlaamse Overheid of er door erkend. Een natuurreservaat heeft 

een actief beschermingsstatuut en eventueel een uitbreidingszone waarop het recht van voor-

koop van toepassing is. Verder zijn er heel wat verbodsbepalingen die gelden in natuurreser-

vaten. Hierop zijn om bepaalde redenen uitzonderingen mogelijk zoals de uitvoering van een 

erkend beheersplan, de volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek etc. 

 

o Speciale beschermingszones (SBZ) 

 

Dit zijn gebieden die werden aangeduid ter implementatie van de Habitat- en Vogelrichtlijn. 

Beide richtlijnen zijn onderdeel van het Europese natuurbeleid en bevatten voor elke lidstaat 

lijsten met habitats en dier- en plantensoorten die dienen beschermd te worden. Om het voort-

bestaan van deze soorten en habitats te verzekeren zijn de lidstaten verplicht SBZ’s aan te 

duiden en voor elke SBZ instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) te formuleren die de toe-

komstvisie op het gebied in kwestie en het specifieke beheer omvatten. 

 

 

 Soortenbeleid 

 

De fauna en flora die niet vervat is in het gebiedsgericht natuurbeleid (natuurreservaten, Natu-

ra 2000, etc.), maar wel bescherming nodig heeft krijgt deze via het Vlaamse Soortenbeleid. 

Deze heeft als basis enkele nationale (Jachtdecreet, Soortenbesluit, …) en internationale re-

gelgevingen (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, …). 

  

Een heleboel planten en dieren zijn in Vlaanderen beschermd en voor deze soorten gelden 

specifieke verbodsbepalingen die gelden in heel het gewest, zoals het verbod op bezit, vernie-

ling van habitat, etc.  

 

Enkele soorten (bv. kraaiachtigen en houtduif) mogen bejaagd worden om schade te vermij-

den aan gewassen en er worden ook schadevergoedingen voorzien ter compensatie van aan-

gebrachte schade door niet bejaagbare en/of beschermde soorten. 

 

 

 Landschapsbeleid 

 

Het zogenaamde landschapsdecreet omvat de bescherming van landschappen die belangrijk 

zijn voor het natuurbehoud maar ook van belang zijn om historische, esthetische, sociaal-

culturele of andere redenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘beschermde landschappen’ 

en erfgoedlandschappen. Telkens gelden er bepaalde regels voor de bescherming ervan. 

Voorbeelden zijn een onderhoudsplicht, een ‘landschapstoets’ bij wijziging en een verbod op 

vernieling of ontsiering ervan. 

 

 

 Ruimtelijke ordening 

 

Binnen de ruimtelijke ordening zijn er heel wat verschillende bestemmingen van een perceel 

mogelijk. Aan enkele van deze bestemmingen zijn voorwaarden verbonden voor de bescher-

ming van de aanwezige natuurwaarden. Voorschriften omschrijven de specifieke maatregelen 

die dienen genomen te worden. 
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Een stedenbouwkundige vergunning moet voor graslanden aangevraagd worden bij een signi-

ficante wijziging van het reliëf. 

 

 

 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

 

Aan het ontvangen van de bedrijfstoeslag zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Naast 

voorwaarden die te maken hebben met milieu, volksgezondheid, dierengezondheid en regi-

stratie van dieren zijn er ook voorwaarden die betrekking hebben op de aanwezige natuur-

waarden en op goede landbouwpraktijken. Enkele voorbeelden zijn minimaal onderhoud, ero-

siebestrijding, behoud blijvend grasland, waterbescherming, etc. 

 

 

 Mestdecreet, wetgeving integraal waterbeleid, wetgeving inzake gewasbescherming 

 

Om het probleem van eutrofiëring in de ondergrond en het oppervlaktewater aan te pakken is 

er het Mestdecreet en ter implementatie daarvan het huidige MAP4 (Anoniem, 2013e). De 

ambitieuze doelstelling die hierin vervat zit, is om het aantal meetpunten waar een te hoog 

nitraatgehalte (50 mg/L) gemeten wordt in het oppervlaktewater te doen dalen van 30% naar 

16% tijdens de eerste actieperiode 2011-2014 en zelfs tot 5% in de periode 2015-2018. Stren-

ge bemestingsnormen moeten er voor zorgen dat deze doelstelling gehaald wordt (Tabel 4.1). 

 
Tabel 4.1: Bemestingsnormen voor het jaar 2013 (vastgelegd december 2012) voor grasland in Vlaanderen 

gerekend op totale stikstof. ZG: zandgrond, NZG: niet-zandgrond, D: dierlijk, BKM: beheersovereen-

komst kunstmest (100kgN/ha). (Bron: Anoniem, 2013f). 

Bemestingsregime Beheer      
(kg/ha/j) 

     ZG 

(kg/ha/j)  

     NZG 

(kg/ha/j) 

N D 

(kg/ha/j) 

Water 1: algemeen Maaien 95 370 380 170 

Maaien + begrazen 95 350 360 170 

Water 2: met derogatie Maaien 95 370 380 250 

Maaien + begrazen 90 350 360 250 

Beheersovereenkomst 

Water 

Maaien 95 259 266 140 

Maaien + begrazen 90 245 252 140 

Natuur 1: algemeen, 

zonder BKM 

Maaien 0 0 0 0 

Maaien + begrazen 60 170 170 170 

Natuur 1: algemeen 

met BKM 

Maaien 0 40 40 0 

Maaien + begrazen 60 240 240 170 

 

Wat gewasbeschermingsmiddelen betreft, is er een Europese richtlijn die de lidstaten ver-

plicht een actieplan duurzaam pesticidegebruik op te maken en vanaf 2014 moeten alle pro-

fessionele gebruikers werken volgens het Europese Integrated Pest Management-programma 

(IPM). Dit omvat te nemen maatregelen om op een zo duurzaam mogelijke manier met ge-

wasbeschermingsmiddelen om te gaan.  

 

 

4.1.3. Overeenkomsten voor beheer 

 

De landbouwsector is in de open ruimte in Vlaanderen een belangrijke speler. Om ook in 

landbouwgebied de natuur meer kansen te geven wordt aan landbouwers de mogelijkheid 

gegeven om, tegen vergoeding voor opbrengstderving, een aantal maatregelen te nemen die 



51 

 

 

 

bepaalde soorten of habitats ten goede komen. Het gaat hier om de zogenaamde beheerover-

eenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op graslanden zijn de volgende over-

eenkomsten mogelijk (Tabel 4.2): 

 
Tabel 4.2: Vrijwillige beheersovereenkomsten voor landbouwers aangeboden door VLM (Anoniem, 

2013g) 

Soortenbescherming (weidevogels) 

Uitstellen maaidatum 517 euro per ha 

Uitstellen beweidingsdatum 389 euro per ha 

Omzetten akker in grasland en maaien 549 euro per ha 

Omzetten akker in grasland en beweiden 421 euro per ha 

Nestbescherming 40 euro per gevonden nest 

Aanleggen vluchtstroken 280 euro per ha vluchtstrook 

Botanisch beheer 

Maaien vanaf 1 juni 925 euro per ha 

Maaien vanaf 16 juni 1015 euro per ha 

Beweiden vanaf 1 juni 833 euro per ha 

Perceelrandenbeheer 

Perceelranden natuur 1581 euro per ha 

Perceelranden milieu 845 euro per ha 

Verminderde bemesting 

 Enkel gemaaid Niet enkel gemaaid 

Nitraatresidu > 4 kg N/ha lager dan drempel 642 euro per ha 554 euro per ha 

Indien verplichting om register bij te houden 494 euro per ha 406 euro per ha 

Indien verplichting tot nemen van staal 574 euro per ha 486 euro per ha 

Indien beide verplichtingen 426 euro per ha 338 euro per ha 

Erosiebestrijding 

Dammen lager dan 0,4 meter 0,70 euro per strekkende meter 

Dammen tussen 0,4 en 0,75 meter 1,90 euro per strekkende meter 

Dammen hoger dan 0,75 meter 3,40 euro per strekkende meter 

Vergoeding natuur 

Tot en met 100 ha 150 euro per ha 

100 tot en met 150 ha 100 euro per ha 

Meer dan 150 ha 50 euro per ha 

 

De evolutie van het aantal aanvragen en de oppervlakte in de periode tussen het jaar 2000 en 

2012 verschilt sterk naargelang de beheerovereenkomst (Anoniem, 2013f). Het pakket soor-

tenbescherming bijvoorbeeld gaat nog steeds in stijgende lijn. De oppervlakte met maatrege-

len voor verminderde bemesting is daarentegen geleidelijk afgenomen. Algemeen kan wel 

gesteld worden dat de oppervlaktes onder een overeenkomst nog steeds marginaal zijn ten 

opzichte van de totale oppervlakte landbouwgrond in Vlaanderen (Geysels, 2003). Wat het 

aantal bedrijven betreft zijn we in vergelijking met de buurlanden bij de laagste van Europa: 

2,8 % tegenover bijvoorbeeld 5,9 % in Nederland en zelfs 60,3% in Luxemburg. 

 

De effectiviteit van het agrarische natuurbeheer, dat alle activiteiten omvat die de natuur meer 

kansen wil geven binnen landbouwgebied en waar de beheerovereenkomsten dus onder val-

len, is afhankelijk van een drietal belangrijke factoren (Kleijn, 2012): de mate van habitatver-

betering voor de doelsoorten in vergelijking met de bestaande situatie, de intensiteit van de 

landbouw in de omgeving van de genomen maatregelen en de structuur en diversiteit van dat 
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landschap. De laatste twee factoren zijn vooral van belang in verband met de kansen op be-

houd en herstel van populaties van bepaalde soorten. In een extensiever en/of meer divers of 

structuurrijk landschap zijn er namelijk meer niches en mogelijkheden. Hierdoor kunnen meer 

(zeldzame) soorten er nog stand houden. Dat het gevoerde agrarisch natuurbeheer niet altijd 

het gewenste resultaat oplevert, wordt bevestigd door een aantal buitenlandse studies (o.a. 

Zechmeister et al., 2003; Feehan et al., 2005; Blomqvist et al., 2009). Er zijn enkele belang-

rijke knelpunten in het huidige agrarisch natuurbeheer die de effectiviteit in de weg staan. Het 

gebrek aan een gebiedsgerichte aanpak zorgt ervoor dat het effect van de genomen maatregel 

op perceelsniveau te klein is om populaties van bedreigde soorten te herstellen (D’Haene et 

al., 2010). Bepaalde gebieden zouden in hun geheel moeten aangepakt worden, de biotische 

en abiotische voorwaarden voor de te beschermen soort(-en) zouden in voldoende mate aan-

wezig moeten zijn en bij voorkeur liggen de percelen in de nabijheid van natuurgebieden waar 

ook beheerd wordt voor de soorten in kwestie. Naast een gebiedsgerichte aanpak zouden ook 

per doelsoort aparte acties ondernomen moeten worden (Van Gossum, 2012). Bredere maat-

regelen zijn meestal wel positief voor meer algemene soorten, maar zeldzame en dikwijls kri-

tische soorten hebben nood aan een meer toegespitste benadering. Een ander pijnpunt doet 

zich voor wanneer de beheerovereenkomst na een bepaalde periode (in Vlaanderen vijf jaar) 

wordt stopgezet en het betreffende perceel terug onder regulier gebruik wordt aangewend 

(Kleijn, 2012). De herwonnen natuurwaarden worden dan in veel gevallen tenietgedaan en 

dan is de investering zo goed als nutteloos geweest. 

 

Een andere vorm van overeenkomsten is die tussen natuurbeherende instanties en landbou-

wers. In het geval van Natuurpunt vzw is er in de meerderheid van de reservaten sprake van 

een of andere vorm van samenwerking met plaatselijke landbouwers (Geysels, 2003). Het 

gaat dan voornamelijk over beheer van graslanden, in de eerste plaats door begrazing met 

runderen en ook maaien en hooien wordt door de conservators veel uit handen gegeven. Er 

worden telkens contracten afgesloten voor een jaar die indien nodig bijgestuurd worden voor 

het daaropvolgende jaar. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wordt iets gelijkaar-

digs gedaan maar hier wordt naast de jaarlijkse overeenkomsten die gratis zijn ook gewerkt 

met meerjarige concessies en dit tegen betaling van de gebruiker aan het ANB.  

 

 

4.1.4. Natuurbeheer en opbrengst 

 

 Inpasbaarheid 

 

Voeding van rundvee is een belangrijke kostenpost in het productieproces. Een optimale voe-

dering is dan ook van groot belang voor de landbouwer. Afhankelijk van de voederwaarde 

van het gras kunnen natuurpercelen gebruikt worden voor een bepaalde productiegroep van 

runderen (Demeulemeester et al., 2012). Voor hoogproductief melkvee bijvoorbeeld zijn er 

weinig mogelijkheden. Enkel voor het verhogen van de structuur in het totale voeder kan een 

aandeel beheergras worden toegevoegd. Een vervanging tot 25% van gangbaar gras door be-

heergras leverde in dit onderzoek geen significante daling en in bepaalde gevallen zelfs een 

lichte stijging op van de ruwvoederopname (van Duinkerken et al., 2005). In het geval van 

jongvee is een dieet van beheergras wel mogelijk mits het van goede kwaliteit is, geoogst 

werd onder goede omstandigheden en 1kg eiwitrijk krachtvoeder wordt bijgevoederd per dag 

(Demeulemeester et al., 2012). 

 

Maaisel dat niet geschikt is voor consumptie kan in bepaalde gevallen gebruikt worden als 

strooisel in stallen (Bos et al., 2010). Eventueel moet er eerst worden gecomposteerd en/of 
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gehakseld. Rietmaaisel is in dit opzicht beter dan gras omdat het meer op stro lijkt. Plagsel 

kan gebruikt worden in een systeem met vrije loopruimte zoals een potstal. Achteraf of recht-

streeks kan maaisel ook gebruikt worden als bodemverbeteraar op akkers, onder andere om 

koolstof aan te brengen en het gehalte aan organische stof in de bodem te verhogen.  

 

De inpasbaarheid van beheersovereenkomsten kan worden bekeken vanuit drie gezichtspun-

ten: beweidings-technische, veevoeder-technische en mineraal-technische inpasbaarheid (Vel-

linga en Kuipers, 1993). In het eerste geval moet er voor gezorgd worden dat het bestaande 

beweidingssysteem behouden kan blijven. Dit is mogelijk door een minimum oppervlakte aan 

graslanden binnen een bedrijf te vrijwaren van beheerbeperkingen waardoor er altijd voldoen-

de mogelijkheden zijn voor het weiden van het vee. Veevoeder-technisch is het belangrijk dat 

het geoogste gras van percelen onder beheerbeperking kan gevoederd worden aan het vee en 

dus niet nutteloos geproduceerd wordt. Ook hier moet er weer een minimum aan ruwvoeder 

van goede kwaliteit zijn voor het rantsoen van de lacterende koeien en de opgroeiende kalve-

ren. Wat de nutriënten betreft moet er bij voederen van beheergras een surplus aan krachtvoe-

der worden bijgegeven. Per kg gevoederd beheergras gaat het om 0,03 tot 0,13 kg respectieve-

lijk voor oudere koeien (droogstand) en vaarzen. Voor melkgevende koeien worden waarden 

van 0,25 tot 0,30 kg krachtvoeder extra per kg beheergras gehanteerd. 

 

 

 Productie 

 

In een onderzoek van Nevens en Reheul (s.a.) werd een vergelijking gemaakt van de op-

brengst tussen graslanden onder gangbare uitbating en onder uitbating met beheerbeperkingen 

en dit in het derde en vierde jaar na het invoeren van die beperkingen. Tijdens de twee opeen-

volgende jaren werd bij weidevogelbeheer (beperkte bemesting: 120 kg N/ha/jaar) een achter-

uitgang van 33% respectievelijk 22% opgemeten. Bij het botanische beheer (nulbemesting) 

ging het om 46% en 36%. Het grote verschil tussen beide jaren is te verklaren doordat de 

groei- en maaiomstandigheden tijdens het eerste jaar verre van optimaal waren. Wanneer bo-

tanisch beheer wordt toegepast, kon onder ideale omstandigheden de eerste vier jaren toch 

nog acht à tien ton DS/ha/jaar worden gehaald. Wordt er nog wel bemest voor weidevogels 

dan zijn opbrengsten van tien tot veertien ton/ha/jaar mogelijk. Een perceel dat al langer in 

functie van de natuur wordt beheerd, leverde slechts een opbrengst van vijf à acht ton 

DS/ha/jaar. 

 

In het geval van uitmijnen van een grasland met grasklaver zijn de opbrengsten, afhankelijk 

van de uitgangssituatie, 6 tot zelfs 15 ton DS/ha/jaar (Timmermans et al., 2010b). Belangrijk 

is wel dat er kalium wordt bij gemest, anders kan de opbrengst tot wel 6 ton minder zijn. In 

een driejarige proef (van Eekeren et al., 2006) werd telkens een toename van de productie 

vastgesteld ten opzichte van het vorige jaar: 9.5, 11 en 12 ton DS/ha/jaar. De klaver zorgt er 

namelijk voor dat het stikstofgehalte in de bodem stijgt. 

 

 

 Voederkwaliteit 

 

De verteerbaarheid van gras daalt bij uitstellen van de maaidatum zeer snel van de voor hoog-

productief melkvee nagestreefde 80% in mei naar 65% half juni en minder dan 60% begin juli 

(Nevens en Reheul, s.a.). Ook het ruw eiwitgehalte daalt, in het geval van onbemeste perce-

len, van gemiddeld 9% half mei naar 5% half juni. Hetzelfde verhaal voor de VEM: een da-

ling van 950 begin mei over 850 begin juni tot 750 half juni. 
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Uitmijnen levert bij goede kalibemesting en voldoende aanwezigheid van klavers een vol-

waardig grasproduct op met een gemiddelde waarde voor de VEM van 850 en de RE van 185 

g/kg DS (Timmermans et al., 2010b). 

 

Een mogelijk probleem bij het gebruik van beheergrasland is de soortensamenstelling en meer 

bepaald de aanwezigheid van schadelijke/giftige planten die kunnen leiden tot allerlei aan-

doeningen en in het ergste geval zelfs sterfte. De voornaamste soorten in dit verband zijn 

Egelboterbloem Ranunculus flammula, Zilverschoon Potentilla anserina, Pijptorkruid Oenan-

the fistulosa, Waterkruiskruid Senecio aquaticus, Basterdklaver Trifolium hybridum, Jacobs-

kruiskruid Senecio Jacobaea, Sint-Janskruid Hypericum perforatum en Heermoes Equisetum 

arvense (Demeulemeester et al., 2012). In principe mijden dieren deze planten, maar in het 

geval van kuilgras is de herkenning zeer moeilijk of zelfs onmogelijk en is het gevaar voor 

vergiftiging dus extra groot. Bestrijding van deze plantensoorten is dan een optie. Is dit niet 

mogelijk dan kan het gras niet als veevoeder gebruikt worden. 
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5. Turnhouts Vennengebied 
 

5.1. Introductie Turnhouts Vennengebied 
 

5.1.1. Situering 

 

De casus van deze thesis is het Turnhouts Vennengebied. De percelen waar het veldonderzoek 

plaats vond, zijn allemaal hierin gelegen. Het Turnhouts Vennengebied bevindt zich in de 

Antwerpse Kempen, deels op grondgebied van Turnhout, deels op dat van Merksplas en deels 

op dat van Ravels (Figuur 5.1).  

 

Geografisch gezien ligt het gebied pal op de grens van de stroombekkens van de Maas in het 

noorden en de Schelde in het zuiden (Vandenbussche et al., 2004). In het noordelijke deel is 

er de Mark, een rivier die ontspringt op een landbouwperceel binnen het gebied en onderdeel 

is van het Maasbekken. In het zuidelijke deel stroomt de Aa, die uitmondt in de Kleine Nete 

en daarom tot het Scheldebekken behoort.  

 

Wanneer we het hebben over het Turnhouts Vennengebied bedoelen we in de eerste plaats het 

natuurreservaat, dus de percelen in eigendom en/of beheer van een natuurbeherende instantie 

zoals in dit geval Natuurpunt, VLM en ANB. Doordat deze echter enigszins verspreid liggen 

en niet allemaal onderling verbonden zijn is het moeilijk om te praten over het reservaat als 

één geheel. Willen we toch gaan naar een concrete afbakening dan is kijken naar de perimeter 

een mogelijke optie. Dit is een grens die vastgelegd wordt voor elk erkend natuurreservaat 

waarbinnen uitbreiding mogelijk is door recht van voorkoop (www.natuurpunt.be, 2013). Op 

deze manier kan wel een duidelijke lijn getrokken worden maar vallen stukken met enige (his-

torische) natuurwaarde die eventueel ook aangekocht kunnen worden buiten de definitie. Een 

natuurreservaat staat natuurlijk ook niet volledig op zichzelf, maar is onderdeel van het om-

liggende landschap. In deze context duidt het begrip Turnhouts Vennengebied op een groter 

geheel. De omschrijving is dan eerder vaag en wordt bepaald door het algemeen gebruik.  

 

In wat volgt zal toch vooral de laatste optie gehanteerd worden. Dus als het gaat over het 

Turnhouts Vennengebied, het natuurgebied, onderzoeksgebied, etc. dan wordt, tenzij anders 

vermeld, ruwweg het gebied bedoeld tussen de meer bebouwde delen van Turnhout, Merks-

plas (Koekhoven), Ravels en Weelde (Statie) (Figuur 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5.1: Het Turnhouts Vennengebied in de Antwerpse Kempen (Kaart: www.provant.be) 
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Figuur 5.2: Situering Turnhouts Vennengebied (Kaart: maps.google.be) 

 

 

5.1.2. Natuur 

 

In het Turnhouts Vennengebied zijn er drie belangrijke terrein-beherende instanties actief die 

zich inzetten voor de aankoop en/of beheer van voor natuurontwikkeling belangrijke percelen. 

In de eerste plaats is dat de VLM die vooral aankopen realiseert en grote herinrichtingswerken 

uitvoert. Heel wat van hun percelen worden echter beheerd door Natuurpunt. Die heeft zelf 

ook heel wat percelen in eigendom. Daarnaast heeft ook ANB veel gronden in eigendom die 

ze zelf beheren of het beheer aan Natuurpunt overlaten. 

 

In de afbakening van de SBZ’s ter implementatie van de Habitatrichtlijn in Vlaanderen (SBZ-

H) valt het Turnhouts Vennengebied onder gebied nummer 19, ‘Vennen, heiden en moerassen 

rond Turnhout’ (Sterckx et al., 2007). De habitats uit bijlage 1 van de Habitatrichtlijn waar-

voor dit gebied van belang is zijn Duinheide (2310), Duingrasland (2330), Mineraal- en voed-

selarme wateren van de Atlantische zandvlakten (3110), Voedselarme en matig voedselarme 

stilstaande wateren (3130), Vochtige heide (4010), Droge heide (4030), Heischrale graslanden 

(6230) en Slenken in veengronden (7150). 

 

De enige soort uit bijlage 2 van de Habitatrichtlijn waarvoor dit gebied aangeduid is als SBZ 

is Drijvende waterweegbree (Decleer et al., 2007). 

 

In de afbakening van de SBZ’s in Vlaanderen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn (SBZ-V) 

valt het Turnhouts Vennengebied onder gebied nummer 16, ‘Arendonk, Merksplas, Oud-

Turnhout, Ravels en Turnhout’(Adriaens et al., 2007). De vogelsoorten van bijlage 1 van de 
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Vogelrichtlijn waarvoor het betreffende gebied belangrijk is, zijn Korhoen, Kemphaan, 

Nachtzwaluw, IJsvogel, Zwarte specht, Boomleeuwerik en Blauwborst. 

 

De vele vennen hebben aan het Turnhouts Vennengebied zijn naam gegeven. Deze zijn in de 

eerste plaats belangrijk voor de vele soorten libellen die er zich voortplanten. Daarnaast ma-

ken ook heel wat vogels er gebruik van om voedsel te zoeken of er te rusten. Zo verblijven er 

in het najaar en de winter heel wat eenden op de grotere plassen. In het voorjaar zijn het be-

langrijke plaatsen voor de weidevogels die aankomen uit het zuiden om terug op krachten te 

komen. Doordat de vennen voedselarm tot matig voedselarm water bevatten, vormen ze een 

zeldzaam habitat in ons sterk geëutrofieerde landschap. Dit komt vooral tot uiting in de plan-

tengroei. In het Vennengebied komen enkele planten voor die in Vlaanderen (uiterst) zeld-

zaam zijn zoals Waterlobelia (Figuur 5.3), Drijvende waterweegbree en Oeverkruid.  

 

 
Figuur 5.3: Waterlobelia (Foto: Marc Smets) 

 

Naast de typische vennen is het gebied ook bekend voor zijn waardevolle graslanden. Binnen 

de reservaatpercelen van vooral Natuurpunt gaat het voornamelijk om de schrale types die 

beheerd worden om bepaalde planten in stand te houden. Bepaalde reservaatpercelen en ook 

heel wat graslandpercelen in eigendom van landbouwers zijn het broedgebied van een nog 

aanzienlijke hoeveelheid weidevogels (med. Marc Smets). De Grutto bijvoorbeeld heeft hier 

de tweede grootste populatie van Vlaanderen. Daarnaast zijn er nog heel wat broedgevallen 

van de Kievit en ook enkele van Wulp en Scholekster. Sporadisch komt hier ook de Tureluur 

en Watersnip terug tot broeden. 

 

 

5.1.3. Landbouw 

 

Centraal in het gebied, daar waar bossen, de natste stukken en de meeste vennen zich bevin-

den, zijn een groot deel van de percelen in eigendom van een natuurbeherende instantie 

(VLM, ANB of NP). Hier rondom, vooral op de hogere gronden, domineert de landbouw. Het 

gaat dan vooral om intensieve akkerbouw met voornamelijk wisselteelt van (raai-)gras en 

maïs. Hier en daar worden aardappelen geteeld en ook graan komt voor. Verder zijn er nog 

heel wat graslanden die permanent grasland zijn. Het grootste deel hiervan wordt gemaaid 

voor graskuil naast een enkel perceel dat wordt (na-)beweid. 

 

 

5.1.4. Beheer en overeenkomsten 

 

Bij ANB wordt gewerkt met gratis gebruiksovereenkomsten voor de weilanden in het Turn-

houts Vennengebied. In totaal wordt er samengewerkt met dertien zogenaamde ‘gebruikers’. 

Er worden jaarlijks contracten opgesteld waar alle afspraken en specifieke regels instaan over 

het betreffende perceel en het te voeren beheer. Tot dusver werden nog geen problemen erva-
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ren in de samenwerking. Af en toe wordt er met de landbouwers zelfs overleg gepleegd over 

bijvoorbeeld vroeger maaien/beweiden in functie van de weersomstandigheden. 

 

Natuurpunt werkt op dezelfde manieren en ook met jaarcontracten. Zo goed als alle weilanden 

in eigendom en beheer van Natuurpunt vallen onder zo’n gebruiksovereenkomst en worden 

dus mee beheerd door een landbouwer. In totaal gaat het om 29 overeenkomsten die uitge-

voerd worden door 19 gebruikers. Tot nog toe werd het contract met twee gebruikers niet ver-

lengd omwille van het niet naleven ervan. De meeste gebruikers houden zich echter goed aan 

de gemaakte afspraken.  
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6. Materiaal en methoden 
 

6.1. Proefopstelling 
 

6.1.1. Drie beheervormen 

 

Het Turnhouts Vennengebied is een lappendeken van landbouwpercelen afgewisseld met na-

tuurpercelen. In het eerste geval wordt gangbaar bemest om de grasopbrengst en –kwaliteit te 

maximaliseren. De percelen van Natuurpunt worden niet meer bemest om tot een verregaande 

verschraling van de bodem te komen. Beide zijn al interessant om met elkaar te vergelijken. 

Een meevaller is het feit dat er ook nog percelen in de directe omgeving te vinden zijn die qua 

bemesting op een tussenliggende manier beheerd worden. Enkele percelen in eigendom van 

het Agentschap voor Natuur en Bos worden namelijk nog bemest met ruwe stalmest (max. 

120 kg N/ha/jaar) om de aanwezige weidevogelpopulatie te voorzien van voldoende bodem-

organismen als voedsel. Op die manier ontstaat een reeks van drie types graslanden met tel-

kens een hoger bemestingsniveau. Naast de verschillen in bemesting zijn er ook verschillen in 

beheer zoals de voorgeschiedenis, de termijn van het gevoerde beheer, de eerste maaidatum, 

het al dan niet begrazen, de datum van inscharen, de vee-dichtheid, etc. In deze thesis zal 

worden onderzocht welke invloed deze beheeraspecten hebben op de opbrengst en voeder-

kwaliteit van het aanwezige gras, de bodemgesteldheid en - zeer beperkt - de vegetatiesamen-

stelling.  

 

 

6.1.2. Situering (Figuur 6.1) 

 

 Verhoeven (VH): oostelijk van het kruispunt van de Bosstraat en de Geheulsedijk 

 

Tijdelijk grasland van Engels raaigras, bemesting tot aan de norm en intensief maaibeheer. 

 

 

 De Stroper (NP1): noordoostelijk van VH 

 

Dit stuk is in eigendom van Natuurpunt sinds 1998. Door de vorige eigenaar, een landbouwer, 

werd het gebruikt als grasland. Sinds 2007 bestaat het beheer uit maaien en afvoeren tussen 

15 juni en 1 juli. Van 1 juli tot 31 oktober wordt het perceel nabegraasd door acht runderen. 

Ondanks het botanisch beheer zijn de resultaten op dat vlak miniem en fungeert het grasland 

eerder als weidevogelgebied en buffer voor het naburige Zandven en de heide daar rond. 

 

 

 Van De Locht (VDL): noordelijk van NP1 

 

Tijdelijk grasland van Italiaans raaigras, bemesting met rundsmest tot aan de norm (met dero-

gatie) en intensief maaibeheer 

 

 

 Lauwrijssen (ANB1): noordelijk van het kruispunt van de Geheulsedijk en de Mar-

ckstraat 
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Dit perceel is aangekocht door VLM, maar werd in 2004 overgedragen aan ANB (toen AMI-

NAL afdeling Natuur). Beheer voor weidevogels is hier het uitgangspunt, met botanische doe-

len wordt geen rekening gehouden. Om het bodemleven op peil te houden wordt beperkt be-

mest met ruige stalmest (120 kg N/ha/jaar). Beweiden mag vanaf 15 mei met een maximum 

van 3 GVE/ha en vanaf 1 juni tot 30 november met maximum 9 GVE/ha. Maaien wordt, ook 

in functie van de aanwezige weidevogels, later gedaan dan gangbaar en is toegelaten na 15 

juni. 

 

 

 Leemans (ANB2): zuidelijk van de Marckstraat op 300 meter van het kruispunt van de 

Geheulsedijk en de Marckstraat 

 

Idem als ANB1. Graasdruk mag vanaf 15 mei 5 GVE/ha zijn en vanaf 1 juni tot 30 november 

maximum 15 GVE/ha. Vooral op dit perceel heeft het beheer een zeer gunstig effect op de 

weidevogels, met hoge aantallen broedkoppels als resultaat. 

 

 

 Ezelsgoor (NP2): oostelijk van de Watertappingsstraat op 1100 meter van het kruis-

punt van de Dombergstraat en de Watertappingsstraat 

 

Dit perceel is een van de stukken die al het langst in eigendom is van Natuurpunt, namelijk 

sinds 1992. Oorspronkelijk was dit perceel een weiland dat heel wat broedparen weidevogels 

(vooral Kievit en Grutto) huisvestte. In de jaren ’80 werd het echter genivelleerd, gedraineerd 

en omgezet naar akkerland. Bij de aankoop door NP was het perceel een stoppelveld van maïs 

en werd het gedenivelleerd. Het huidige beheer bestaat uit maaien in twee cycli. De natste 

delen worden later gemaaid om praktische redenen en sinds enkele jaren wordt dit gedaan 

door NP zelf vanwege de aanwezigheid van heel wat Jacobskruiskruid. Van 15 juli tot 31 ok-

tober wordt dit perceel nabegraasd door tien runderen. Een lange tijd heeft men hier een pro-

bleem gehad met dominantie van Pitrus Juncus effusus maar sinds kort heeft de aanhoudende 

verschraling zijn vruchten afgeworpen en is deze plantensoort op de terugtocht. Dit perceel 

geeft erg goede botanische resultaten met eveneens mooie resultaten wat betreft de broedvo-

gels. 

 

 
Figuur 6.1: Situering proefpercelen (Kaart: maps.google.com) 
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De bodem van de percelen varieert tussen twee bodemtypes (Figuur 6.2). De donkere delen 

betreffen het type w-Seg (Natte leemrijke zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B ho-

rizont), de lichtere delen het type w-Sdg (Matig natte leemrijke zandbodem met duidelijke 

ijzer en/of humus B horizont). 

 

 
Figuur 6.2: Bodemkaart met aanduiding van de proefpercelen (Kaart: geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be) 

 

 

6.1.3. Proefopstelling 

 

Van elke beheervorm (NP, ANB en LB) werden twee percelen onderzocht. Op elk perceel 

werden drie plots aangelegd van minstens acht meter lang en acht meter breed, zodat bij elke 

staalname een strook gras gemaaid kon worden van ongeveer zeven meter lang. Om te ver-

mijden dat het aanwezige vee de plots zou afgrazen vóór het maaien, werd er op de percelen 

van ANB en NP rondom de plots een omheining geplaatst van houten palen en twee lagen 

prikkeldraad. Deze deed goed dienst en er zijn geen incidenten geweest met het grazende vee. 

 

 

6.2. Beheer 
 

6.2.1. Interviews 

 

Heel wat informatie i.v.m. geschiedenis, beheer, gebruiksovereenkomsten etc. werd gehaald 

uit interviews in levenden lijve of via e-mail. Het ging om beide landbouwers, voor ANB Luc 

Van Assche en voor NP Marc Smets en Win Bosmans. In het geval van Natuurpunt was de 

nationale site www.natuurpunt.be ook een bron van informatie over het huidige beheer, het 

afgeronde Life-project en aanwezige soorten en habitats. 

 

 

6.3. Bodemonderzoek 
 

6.3.1. Vocht, pH, N, P en C 

 

 Staalname 

 

Voor de bodemstaalnamen werd een speciaal daarvoor ontwikkelde grondboor gebruikt (Fi-

guur 6.3). Per plot werden telkens acht stalen genomen, vier op een diepte van 0 tot 30 cm en 

vier van 30 tot 60 cm. Die laatste werden dadelijk in het boorgat van de eerste genomen. De 

vier stalen van beide dieptes werden vervolgens gemengd tot een zogenaamd ‘mengstaal’ en 

http://www.natuurpunt.be/
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de grootste brokken aarde werden fijngemalen. Het is dit mengstaal dat werd geanalyseerd in 

het laboratorium van ILVO-Plant Teelt en Omgeving.  

 

 
Figuur 6.3: Grondboor bodemstalen (Foto: www.eijkelkamp.com) 

 

 

 Analyse 

 

De bodemstalen werden onderzocht op volgende parameters: 

 
Tabel 6.1: Geteste bodemparameters.  

Parameter Diepte (cm) Eenheid Methode 

Vocht 0-30 en 30-60 % Gewicht voor en na drogen bij 105°C 

Nmin 0-30, 30-60 en 0-60 Kg/ha = NO3-N + NH4-N,  

ISO 14256-2:2005 

Ntot 0-30 en 30-60 % droge grond Methode van Dumas, ISO 13878 

P CaCl2 0-30 en 30-60 Mg/kg NEN5704 

P-Al 0-30 en 30-60 Mg/100g Ammoniumlactaat methode (Egnér et 

al., 1960) 

OC 0-30 % droge grond ISO 10694 

pH 0-30 / ISO 10390 

C/N 0-30 / Afgeleide parameter van OC en Ntot 
Nmin: minerale stikstof, Ntot: totale stikstof, PCaCl2: direct beschikbare fosfor, P-Al: direct beschikbare + sterker gebonden fosfor 

(is nog niet de totale fosfor), OC: organische koolstof, pH: zuurtegraad, C/N: verhouding koolstof op stikstof 
 

 

6.4. Graslandonderzoek 
 

6.4.1. Vegetatiesamenstelling 

 

Voor het bepalen van de vegetatiesamenstelling werden twee terreinbezoeken uitgevoerd. 

Tijdens het eerste bezoek konden de grassen nog niet worden gedetermineerd omdat ze nog 

niet in bloei stonden en werd vooral gekeken naar de overige planten. Tijdens het tweede be-

zoek werden dan aanvullend de grassen gedetermineerd. Op elk perceel werden telkens de 

drie plots bekeken. Toch werd slechts één soortenlijst opgesteld per perceel en dit omwille 

van de grote overeenkomst in soortensamenstelling tussen de drie plots en het latere linken 

van het beheer van het perceel aan de vegetatie van het gehele perceel. Naar dominantie van 

bepaalde plantensoorten werd ook gekeken, zij het beperkt. 
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6.4.2. Productie en voederkwaliteit 

 

 Staalname 

 

Voor het bepalen van de droogstofproductie en de voederkwaliteit werd in de plots telkens 

een strook gemaaid van ongeveer 7 m lang en 1,45 m breed. De breedte komt overeen met de 

breedte van het snijdblad van de gebruikte maaibalk (Figuur 6.4). Voor de lengte werd gemikt 

op 7 m maar deze werd na het maaien nagemeten op 5 cm nauwkeurig om de productie per 

oppervlakte te kunnen corrigeren naar de effectief gemaaide lengte. 

 

 
Figuur 6.4: Maaibalk (Foto: www.onlineveilingmeester.nl) 

 

Het gemaaide gras werd bijeen gerijfd, opgeraapt en in een kunststof bak geladen. Het ge-

wicht werd ter plaatse bepaald met een weegschaal en vervolgens werden twee stalen van 300 

tot 500 gram apart gehouden voor de droogstofbepaling en analyses in het labo. Deze werk-

wijze werd herhaald bij elke plot. 

 

Er werden staalnamen gedaan op volgende data: 

 
Tabel 6.2: Data van staalname 

 Bodemstalen NP ANB VH VDL 

08/05/2013 x (LB)   x x 

13/05/2013 x (NP en ANB) x x   

05/06/2013    x x 

17/06/2013  x x   

09/08/2013  x x x  

 

De momenten van staalname op de landbouwpercelen werden vooral bepaald door het tijdstip 

waarop de twee landbouwers zelf gingen maaien, namelijk telkens net ervóór. Tijdens de laat-

ste maaibeurt hebben we door een misverstand de snede van landbouwer Van De Locht ge-

mist en het betreffende perceel werd dan ook niet bemonsterd. Hierdoor is er dus een hiaat in 

de gegevens. In de analyse van de resultaten werden ook die van juni van Van De Locht niet 

gebruikt omdat het hier ging om een eerste snede, dus een hele late in vergelijking met de 

gangbare landbouwpraktijk op raaigraslanden. Deze gegevens waren dan ook niet representa-

tief om samen te voegen met die van Verhoeven. Voor beide landbouwers hebben we in juli 
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ook een snede niet gemaaid. Daardoor zijn de resultaten van totale en cumulatieve productie 

in het geval van de landbouwers een onderschatting. 

 

Midden mei hebben we gemaaid op alle percelen. Midden juni maaiden we in het geval van 

de natuurpercelen een andere strook die dan fungeerde als een stuk met uitgestelde maaida-

tum. Bij de staalname van 9 augustus gaat het om een evaluatie van de hergroei op de natuur-

percelen. Op deze dag werd de strook van 17 juni opnieuw gemaaid. 

 

 

 Analyse 

 

Het grasstaal van elke plot werd gewogen op een tiende van een gram nauwkeurig, gedroogd 

in een droogstoof bij 70°C gedurende 48 uur en achteraf opnieuw gewogen voor de bepaling 

van het droogstofgehalte. Met de vers-gewichten, zoals bepaald ter plekke op de plots, kon 

dan de droogstofproductie per hectare berekend worden. Vervolgens werden de stalen onder-

zocht op volgende kwaliteitsparameters: 

  
Tabel 6.3: Geteste kwaliteitsparameters 

Parameter Eenheid Methode 

Ruw asgehalte % ISO 5984 

Ruw eiwit % ISO 5983-2 

Ruwe celstof % ISO 6865 

Verteerbaarheid % De Boever et al. (1988) 

 

Uit deze gegevens werd de VoederEenheidMelk (VEM) berekend op de volgende manier: 

 

VEM = ME * (0,000142*q + 0,27376)   

 

Waarbij: 

 

 q = 100 * ME/GE    

 

 ME = 3,6 * VOS   Als VOS/VRE groter is dan 7 

 ME = 3,4 * VOS + 1,4 * VRE Als VOS/VRE kleiner of gelijk is aan 7 

 

 VOS = (1000 - AS) * Vcos/100   

 VRE = VREc - 0,1*(DAGEN - 105)   

 VREc = 0,959*RE + 0,04*AS - 40   

 

 GE = 5,77*RE + 8,74*40 + 5*RC + 4,06*OK   

 OK = 1000 - AS - RE - RC - 40   

   

Met: 

 

 AS, RE en RC in g/kg 

 DAGEN = aantal dagen na 1 april 

 

 afkortingen in ‘Lijst afkortingen en symbolen’ achteraan deze thesis  
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 Statistiek 

 

Op de bekomen gegevens voerden we enkele statistische tests uit met behulp van het compu-

terprogramma Statistica 11 (Stat Soft Inc., USA). Het maken van de berekeningen en de gra-

fieken gebeurde met Excel 2010 (Microsoft).  

 

Met het statistiekprogramma werden de significante correlatiecoëfficiënten tussen de verschil-

lende parameters bepaald en een One-way ANOVA-test en Tukey-test uitgevoerd. 
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7. Resultaten 
 

7.1. Leeswijzer 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het veldonderzoek.  

 

In bijlage 5 zitten allerhande tabellen en grafieken in deze volgorde: voor elk onderdeel (bo-

dem, productie en kwaliteit) telkens een tabel van de meetresultaten en een van de correlatie-

coëfficiënten van de verschillende parameters op plotniveau, een van de one-way ANOVA 

testen op beheerniveau en grafieken van de meetresultaten op perceelniveau telkens per para-

meter. 

 

Bij de resultaten van de vegetatiesamenstelling zijn de dominante soorten onderlijnd. De be-

paling van dominantie gebeurde echter niet kwantitatief.  

 

Enkel bij de resultaten van het bodemonderzoek werden de gegevens van VDL verwerkt in de 

grafieken. Bij de resultaten van productie en kwaliteit is dat niet het geval, zij het voor de gra-

fieken op beheerniveau (NP, ANB, LB). Bij de statistische testen werden deze gegevens na-

melijk ook niet gebruikt. In de grafieken op perceelniveau (bijlage 5) zijn ze dan weer wel 

verwerkt om het effect te tonen van het uitstellen van maaidatum op een gangbaar landbouw-

perceel. Dit wordt besproken in het onderdeel Discussie. 

 

 

7.2. Vegetatiesamenstelling 
 

De bepaling van de vegetatiesamenstelling gebeurde op een vrij ruwe manier. Er werd enkel 

gekeken naar welke soorten er voorkwamen op de onderzochte percelen en welke op het eer-

ste zicht de meest dominante waren. Binnen deze thesis was het niet mogelijk om kwantitatief 

onderzoek te doen naar de effecten van de verschillende beheervormen en de bodemparame-

ters op de vegetatie. Deze resultaten geven dan ook enkel de mogelijkheid om eventueel be-

paalde resultaten uit het verder onderzoek uitgebreider te verklaren. 

 

 

 NP1 

 

 Grassen: Gestreepte witbol, Engels raaigras, Fioringras en Ruw beemdgras  

 

 Overige: Veldzuring, Pitrus, Kruipende boterbloem, Ridderzuring, Paarden-

bloem, Witte klaver en Pinksterbloem 

 

 NP2 

 

 Grassen: Gestreepte witbol, Reukgras, Kamgras, Veldbeemdgras, Engels raai-

gras, Ruw beemdgras, Gewoon Struisgras 

 

 Overige: Pitrus, Witte klaver, Gewone veldbies, Gewone hoornbloem, Mar-

griet, Paardenbloem, Jacobskruiskruid, Biggekruid, Duizendblad, Rolklaver 

 

 ANB1 
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 Grassen: Gestreepte witbol, Engels raaigras, Ruw beemdgras, Grote vossen-

staart en Italiaans raaigras 

 

 Overige: Akkerdistel, Veldzuring, Paardenbloem, Klaver spec., Krulzuring 

 

 ANB2 

 

 Grassen: Grote vossenstaart, Engels raaigras, Gestreepte witbol en Ruw 

beemdgras 

 

 Overige: Pitrus, Veldzuring, Paardenbloem en Witte klaver 

 

 VH 

 

Ingezaaid met Engels raaigras, hier en daar al Kleine veldkers, Straatgras, Ridderzuring en 

Witte klaver 

 

 VDL 

 

Overheersing Italiaans raaigras 

 

 

7.3. Bodem 
 

Met een statistische test is nagegaan in hoeverre de drie beheervormen (NP, ANB en LB) een 

significante invloed hebben op de bodemparameters. Hieronder (Tabel 7.1) zijn de resultaten 

weergegeven van de Tukey-test die werd uitgevoerd op de parameters die via een One-way 

ANOVA test significante verschillen gaven door beheer. 

 
Tabel 7.1: Resultaten Tukey-test bodemparameters 

Parameter NP vs  ANB ANB vs LB NP vs LB Type Tukey 

Vocht 30-60 ns ns ** N 

P Amm 30-60 * ns ns N 

Nmin 0-30 ns ns * N 

Nmin 0-60 ns ns * N 

ns=niet significant, *=significant met p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001,  

N=VH + VDL, ON=enkel VH 
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Figuur 7.1: Grafiek resultaten Nmin op beheervorm 

 

Door de resultaten van zowel Nmin 0-30 als Nmin 0-60 is duidelijk dat er in de bodem van de 

landbouwpercelen meer voor het gras beschikbare stikstof aanwezig is dan bij de natuurperce-

len, als gevolg van de verschillen in bemesting. Dit wordt door de Tukey-test echter enkel 

significant bevestigd tussen LB en NP en slechts op niveau p < 0,05. Het beperkt mesten van 

stalmest op de ANB-percelen zorgt er waarschijnlijk voor dat de Nmin-waarden er iets hoger 

liggen t.o.v. de NP-percelen. In de diepere grondlaag (30-60cm) is er slechts een beperkt ver-

schil tussen de verschillende beheervormen. De minerale stikstof van beide bodemlagen sa-

men (Nmin 0-60) is dan ook veel sterker gecorreleerd aan die van de bovenste bodemlaag dan 

aan die van de onderste (R²=0,99 resp. R²=0,22). Dit is logisch omdat de meeste biologische 

activiteit zich in de bovenste laag afspeelt en in combinatie met de bemesting dus veel Nmin 

oplevert. 

 

 

Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60

NP 10,51 9,11 19,62

ANB 14,58 7,37 21,95

LB 30,16 8,59 38,74
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Figuur 7.2: Grafiek resultaten Ntot op beheervorm 

 

Voor de totale stikstof in de bodem is er geen enkel significant verschil tussen de drie beheer-

vormen. Bij Ntot in de diepere bodemlaag (30-60cm) duiden vooral de resultaten van de NP-

percelen op een grotere hoeveelheid stikstof. Een geleidelijke opbouw van een hoger organi-

sche stofgehalte dat door het jarenlange beheer tijd heeft gehad om zich naar onder toe te 

ontwikkelen, is hier mogelijk de oorzaak van. In het geval van Ntot 0-30 steken de ANB-

percelen zelfs boven de LB-percelen uit. De bemesting met ruwe stalmest die zorgt voor een 

hoger organische stofgehalte en dus meer organische stikstof is hiervoor een mogelijke ver-

klaring. De parameter Ntot is sterk gecorreleerd met het organisch koolstofgehalte (OC%, 

R²=0,95 in het geval van Ntot 0-30) en daarom is de lange voorgeschiedenis van het beheer 

op het perceel van doorslaggevend belang.  
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NP 0,14 0,08
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0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

Ntot (% droge grond) - beheer 

NP

ANB

LB



71 

 

 

 

 
Figuur 7.3: Grafiek resultaten PCaCl2 op perceelniveau 

 

 
Figuur 7.4: Grafiek resultaten PCaCl2 op beheervorm 

 

Wat bij de gemakkelijk oplosbare fosfor vooral opvalt, is dat de verschillen tussen de percelen 

binnen eenzelfde beheervorm (Figuur 7.3) vaak groter zijn dan tussen de beheervormen onder-

ling (Figuur 7.4). Er zijn dan ook geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de 

resultaten van de drie beheervormen. De grafiek duidt op een iets hoger gehalte voor de na-

tuurpercelen. Het gaat hier echter om een momentopname en de gemakkelijk oplosbare fosfor 

P 0-30 P 30-60

NP1 0,60 0,50

NP2 1,33 0,53

ANB1 1,53 0,70

ANB2 0,57 0,27

VH 1,03 0,43

VDL 0,77 0,23
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is bovendien afhankelijk van heel wat andere factoren (Ptot, P-Al, pH, vochtgehalte, etc.). Een 

correcte interpretatie van deze gegevens is dan ook zeer complex en vraagt meer onderzoek 

met herhaalde metingen. 

 

 
Figuur 7.5: Grafiek resultaten P-Al op perceelniveau 

 

 
Figuur 7.6: Grafiek resultaten P-Al op beheervorm 

 

De moeilijk oplosbare fosfor (P-Al) is net als de gemakkelijk oplosbare afhankelijk van heel 

wat factoren. Bovendien speelt de voorgeschiedenis van een bepaald perceel ook een grote 

P-Al 0-30 P-Al 30-60

NP1 16,13 14,80

NP2 24,03 7,40

ANB1 34,20 5,47

ANB2 21,07 5,10
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VDL 23,57 6,83
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rol. Dit wordt geïllustreerd door de resultaten op perceelniveau die opnieuw grote onderlinge 

verschillen laten zien binnen dezelfde beheervorm (Figuur 7.5). Bij de moeilijk oplosbare fosfor 

is er enkel een significant verschil tussen NP en ANB op 0,05-niveau en dat ook alleen voor 

de diepste bodemlaag. Het verschil tussen NP enerzijds en ANB en LB anderzijds is waar-

schijnlijk het gevolg van de jarenlange nulbemesting op de NP-percelen. Die heeft geresul-

teerd in een afname van het fosforgehalte in de bovenste bodemlaag (0-30cm). Doordat be-

paalde andere nutriënten (bv. Nmin of K) eerder uitgeput raken, daalt op een bepaald moment 

de grasproductie en ook de afvoer van fosfor. Dit in combinatie met uitloging heeft er waar-

schijnlijk voor gezorgd dat in de onderste bodemlaag het gehalte aan moeilijk oplosbare fos-

for hoger ligt op de NP-percelen.  

 

 

 
Figuur 7.7: Grafiek resultaten vochtgehalte en C/N op beheervorm 

 

Voor het vochtgehalte was er enkel een significant verschil (0,01-niveau) tussen LB en NP en 

dat enkel op een diepte van 30-60 cm. Het iets hogere vochtgehalte van de ANB-percelen in 

de bovenste grondlagen is mogelijk te verklaren door de bufferende werking van het de aan-

wezige organische stof. De lagere gehaltes op de landbouwpercelen zijn te verklaren door de 

regelmatige grondbewerkingen die infiltratie bevorderen. De hogere C/N-verhouding op het 

NP-perceel is waarschijnlijk een oorzaak van de nulbemesting en dus een laag N-gehalte. Ten 

opzichte van een gemiddelde van 10 à 12 (Reubens et al., 2010) is de C/N-verhouding van de 

landbouwpercelen hier aan de hoge kant. Het vroegere heidebeheer is een mogelijke verkla-

ring die ook in onderzoek op andere landbouwpercelen met historisch heidebeheer vergelijk-

bare resultaten opleverde (Sleutel et al., 2008).  

Vocht 0-30 Vocht 30-60 C/N 0-30

NP 17,07 15,23 14,78

ANB 19,67 13,03 13,62

LB 15,47 10,82 13,64
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Figuur 7.8: Grafiek resultaten OC-gehalte en pH op beheervorm 

 

Beide parameters leveren een ietwat verrassend resultaat op. In het natuurbehoud wordt veel 

gesproken over de problemen van verzuring op natuurpercelen. Deze resultaten duiden er ech-

ter op dat dit hier genuanceerd moet worden. De streefzone voor de landbouw wat pH betreft 

ligt voor graslanden op zandgronden tussen 5,2 en 5,8. Bovenstaande resultaten zijn dus naar 

landbouwkundige normen eerder aan de lage kant, zeker gezien de logaritmische schaal waar-

op de pH is gebaseerd. Het gehalte aan organische koolstof in de bodems van beide LB-

percelen wijst er ook op dat het gehalte aan organische stof toch redelijk hoog is. Het OC-

gehalte valt hier dan ook binnen de streefwaarden van de Vlaamse zandgronden (1,8-2,8 %). 

Deze resultaten hangen nauw samen met die van de C/N-verhouding. Het historische heide-

beheer komt ook hier weer tot uiting. De beperkte onderlinge verschillen tussen de drie be-

heervormen voor de pH en de OC% zijn hiervan het resultaat. 

 

 

7.4.  Productie 
 

Met een statistische test is nagegaan in hoeverre de drie beheervormen (NP, ANB en LB) een 

significante invloed hebben op de parameters van grasproductie (kgDS/ha). Hieronder (Tabel 

7.2) zijn de resultaten weergegeven van de Tukey-test die werd uitgevoerd op de parameters 

die via een One-way ANOVA test significante verschillen gaven door beheer. 

 
Tabel 7.2: Resultaten Tukey-test productieparameters 

Parameter NP vs  ANB ANB vs LB NP vs LB Type Tukey 

Productie mei ns * *** N 

Productie juni *** * ns ON 

Productie augustus ns * ** ON 

Cumulatieve productie totaal *** ** *** ON 

Cumulatieve productie juni *** ** *** ON 

ns=niet significant, *=significant met p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001, N=VH + VDL, ON=enkel VH 

OC 0-30 pH 0-30

NP 2,14 4,93

ANB 2,39 4,98

LB 2,24 5,00

0,00

1,00

2,00
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4,00
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Figuur 7.9: Grafiek resultaten productie op beheervorm 

 

De productie is bij de verschillende sneden enkel in juni significant verschillend tussen de 

NP-percelen en de ANB-percelen. Tussen de NP-percelen en de LB-percelen is er in diezelfde 

maand dan weer geen significant verschil. De bemesting op het ANB-perceel in het voorjaar 

doet zijn werk bij de opbrengst in juni die er in combinatie met de uitgestelde maaidatum voor 

zorgt dat die zelfs heel wat hoger is dan die van het LB-perceel, maar geraakt uitgewerkt naar 

augustus toe. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat het bij de natuurpercelen gaat 

om een eerste, uitgestelde snede die dus meer tijd heeft gehad om uit te groeien. 

 

 
Figuur 7.10: Grafiek resultaten totale productie op beheervorm 

 

Zoals te verwachten valt, is in de totale productie uit de optelsom van de drie onderzochte 

sneden het effect van bemesting goed te zien. Dit verband wordt ook bevestigd door de corre-

latiecoëfficiënten tussen de parameters van de totale productie en de Nmin in de bodem 

(R²=0,65 voor Nmin 0-30 en R²=0,59 voor Nmin 0-60). Bij NP is de totale productie dan ook 

laag (nulbemesting), bij LB hoog (ca. 300 kg N/ha/j) en intermediair bij ANB (ca. 120 kg 

N/ha/j).  
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Figuur 7.11: Grafiek resultaten cumulatieve productie op beheervorm 

 

Tussen de drie beheervormen is de cumulatieve productie zowel in juni als het totaal in augus-

tus sterk significant verschillend. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de verschillen bij alle drie de 

sneden (zie hoger). Bovendien is er bij de resultaten een snede in juli van LB niet meegere-

kend en is het verschil in augustus in werkelijkheid nog groter. 

 

 

7.5. Kwaliteit 
 

Met een statistische test is nagegaan in hoeverre de drie beheervormen (NP, ANB en LB) een 

significante invloed hebben op enkele parameters van de graskwaliteit, namelijk de gehalten 

ruw eiwit en ruwe celstof, de verteerbaarheid en de voedereenheid melk (VEM). Hieronder 

(Tabel 7.3) zijn de resultaten weergegeven van de Tukey-test die werd uitgevoerd op de para-

meters die via een One-way ANOVA test significante verschillen gaven door beheer. 

 
Tabel 7.3: Resultaten Tukey-test kwaliteitsparameters 

Parameter NP vs  ANB ANB vs LB NP vs LB Type Tukey 

RC juni ns ** * ON 

RC aug * ns ns ON 

RE mei ns *** ** N 

RE juni ns ** * ON 

RE aug ** *** ** ON 

Vert mei ns ns * N 

Vert juni ns ** ** ON 

Vert aug * ** *** ON 

VEM juni ns ** ** ON 

Mei Juni Augustus

NP 733 2706 4098

ANB 2023 4710 6633

LB 2859 6251 9772
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VEM aug ns *** *** ON 

ns=niet significant, *=significant met p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001,  

N=VH + VDL, ON=enkel VH 
 

 
Figuur 7.12: Grafiek resultaten ruw eiwit op beheervorm 

 

Wat ruw eiwit betreft leveren de drie beheervormen voor alle drie de sneden een significant 

verschillend resultaat op, behalve bij NP en ANB onderling tijdens de maanden mei en juni. 

Waarschijnlijk is het hoge RE-gehalte van het LB-gras een gevolg van de combinatie van het 

gebruikte ras, Engels raaigras, en de bemesting met drijfmest die een snelle opname van stik-

stof mogelijk maakt. Opvallend is dat de ANB-percelen, hoewel deze ook jaarlijks enige be-

mesting krijgen, geen hoger ruw eiwitgehalte kennen dan de NP-percelen, maar wel een hoge-

re productie (zie eerder). De grassoorten die op de ANB-percelen aanwezig zijn, groeien goed 

in massa maar blijven toch achter in kwaliteit t.o.v. het LB-gras. 
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Figuur 7.13: Grafiek resultaten ruwe celstof op beheervorm 

 

Voor de ruwe celstof zijn er enkel in de maanden juni en augustus significante verschillen. In 

de maand mei is het gehalte vergelijkbaar bij alle drie de beheervormen. Het natuurgras in 

juni is, in tegenstelling tot dat van de landbouw in juni en dat van alle drie in augustus, geen 

hergroei. Het gaat dus om relatief oud gras dat logischerwijs een hoger ruw celstofgehalte 

heeft. In augustus komt het NP-gras door de hergroei terug in de buurt van het LB-gras, in 

tegenstelling tot het ANB-gras. Mogelijks is dit te wijten aan verschillen in grassoorten en een 

hoger percentage kruidachtigen in de NP-percelen, die een lager RC-gehalte hebben dan gras. 

 

 
Figuur 7.14: Grafiek resultaten verteerbaarheid op beheervorm 
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De verteerbaarheid is enkel in augustus significant verschillend bij alle drie de beheervormen. 

In mei is er enkel een significant verschil tussen NP en LB en in juni tussen LB en zowel NP 

als ANB. Het verschil tussen NP en ANB in mei, waarschijnlijk afhankelijk van de bemesting 

op de ANB-percelen, wordt te niet gedaan naar juni toe door het verouderen van het gras. De 

hoge verteerbaarheid van het LB-gras is waarschijnlijk een gevolg van de intensieve gras-

landuitbating (bemesting, hergroei, …) en ook afhankelijk van een lager gehalte aan ruwe 

celstof. 

 

 
Figuur 7.15: Grafiek resultaten VEM op beheervorm 

 

In mei is er geen enkel significant verschil wat de VEM betreft en zijn de waarden algemeen 

vrij hoog (allen boven 900). Voor juni en augustus is dat wel het geval telkens tussen het LB-

gras en respectievelijk het NP-gras en het ANB-gras, die onderling zeer weinig verschillen. 

Ook dit is voor de resultaten van juni weer logisch te verklaren door de redenering van het 

doorgroeien van de snede op de natuurpercelen met een hoger ruwe celstofgehalte tot gevolg. 

In augustus komt het gebrek aan bemesting tot uiting, die in het geval van het NP-perceel he-

lemaal niet heeft plaats gevonden en op het ANB-perceel alleen in het begin van het groeisei-

zoen. Op de LB-percelen wordt ook gedurende het verdere groeiseizoen nog enkele keren 

bemest telkens na het maaien van een snede. 
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8. Discussie 
 

8.1. Literatuur 
 

8.1.1. Weidevogelbeheer en landbouw 

 

Er is niet zoiets als ‘de weidevogel’. Elke soort of groep van soorten stelt namelijk andere 

eisen aan zijn leefgebied en dat maakt het beheren voor weidevogels er niet makkelijker op. 

Zo zijn er verschillen in dieet, broedperiode, nodige graslengte, bodemvochtigheid, etc. (Tabel 

8.1). 

 
Tabel 8.1: Verschillen in leefwijze en eisen aan het leefgebied van enkele weidevogelsoorten (Bronnen: zie 

literatuurstudie) 

 Aankomst Dieet Start eileg Eisen leefgebied (o.a.) 

Slobeend  Insecten, 

schaaldieren,  

 Open water en grachten 

Kievit Begin maart Regenwormen 

en emelten 

Midden maart Open gebied, ook ak-

kers voldoen 

Grutto Begin april Regenwormen 

en emelten 

Midden april Matig vochtig gebied, 

lang gras 

Watersnip Midden maart Regenwormen 

en emelten 

Begin april Heel nat gebied, plek-

ken ruigere vegetatie 

Graspieper  Rupsen, mug-

gen en spinnen 

Eind april Open gebied, randen 

met hoger gras 

 

Ook binnen eenzelfde soort zijn er verschillende behoeftes al naargelang de periode van het 

jaar en de leeftijd van de jongen.  

 

 Buiten de broedperiode, dus na aankomst uit en voor het vertrek naar de overwinte-

ringsgebieden, moeten weidevogels krachten opdoen om respectievelijk te kunnen 

broeden en de trek naar het Zuiden te overleven. Ze hebben dan baat bij vochtige en 

voedselrijke weilanden die veel voedsel bevatten en open water om te rusten en te 

overnachten. 

 Om te kunnen broeden, moet de vegetatie geschikt zijn om een nest te bouwen (gras-

lengte) en moet er voldoende voedsel aanwezig zijn om fit te blijven. De kans op pre-

datie mag ook niet te hoog zijn om te zorgen dat elk jaar voldoende legsels uitkomen 

en jongen groot worden. 

 Kuikens van weidevogels eten voornamelijk insecten die zich in de vegetatie bevin-

den. Ze moeten ook het juiste formaat hebben om efficiënt foerageren mogelijk te ma-

ken. Het zogenaamde ‘kuikenland’ bestaat dan ook uit voedselarmere (schraal-) gras-

landen met allerhande bloeiende kruidachtigen die veel insecten aantrekken. De vege-

tatie moet lang genoeg zijn om voldoende beschutting te bieden tegen predators en 

ook relatief ijl zijn zodat de kuikens zich gemakkelijk kunnen verplaatsen en voedsel 

zoeken. 

 

Om te voorzien in al deze behoeftes is variatie van beheer de beste oplossing. Men spreekt in 

dit verband van ‘mozaïekbeheer’ (Tabel 8.2). Enkele van de te nemen maatregelen zijn echter 

moeilijk te combineren met de gangbare manier van graslanduitbating in de landbouwkundige 

context. Zo is vernatting of zelfs deels onder water zetten van een perceel meestal een moei-
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lijke piste voor landbouwers. Dat zijn dan taken die weggelegd zijn voor de natuurbeheerin-

stanties op natuurpercelen. Het graven van een ven/poel, die dan ook kan dienen als vee-

drinkplaats, is eventueel wel haalbaar. Het duurzame beheer van grachten en beken kan in dit 

verband ook een bijdrage leveren. Verschralen van graslanden om ze te laten fungeren als 

kuikenland is ook een maatregel die moeilijk te rijmen valt met het streven naar een hoge op-

brengst van gras van goede kwaliteit en dus weggelegd is voor een natuurinstantie. Wat het 

uitstellen van de maaidatum betreft is het onnodig en zelfs ongewenst dat dat op alle percelen 

in een weidevogelgebied gebeurt. Kort gras biedt volwassen weidevogels en kuikens van on-

der andere Kievit en Tureluur immers de mogelijkheid om voedsel te zoeken respectievelijk 

in en op de bodem. Beweiding vroeg in het broed- en kuikenseizoen zorgt dan weer voor vari-

atie in het gras zodat de kuikens de mogelijkheid hebben om te foerageren én te schuilen. 

Door de mest is er zelfs een extra aanbod van insecten. Ook moet het maaien niet altijd wor-

den uitgesteld tot 15 juni. Voor soorten zoals de Kievit bijvoorbeeld is midden mei al ruim 

voldoende. Binnen een weidevogelgebied kunnen dus bepaalde percelen zonder problemen op 

de gangbare manier gemaaid en/of beweid worden. Natuurlijk moet er wel op gelet worden 

dat het sneuvelen van legsels en kuikens beperkt blijft.  

 
Tabel 8.2: Het mozaïekbeheer voor weidevogels in cijfers (Bronnen: zie literatuurstudie) 

 Ideale oppervlakte Ideale bemesting 

Plas-dras 5%  

Kuikenland 60% 50 (-100) kgN/ha 

‘Volwassenland’ 40% 100-200 kgN/ha 

Maaien 1
ste

 snede vóór 15 mei 10-15%  

 

Minimale afstand tussen de verschillende perceeltypes 400-500m 

Ideale verhouding tussen gemaaide en beweide percelen 60-70:30-40 

 

De bestaande beheerovereenkomsten die de populatie weidevogels ten goede zou moeten ko-

men zijn in weinig gevallen echt effectief en krijgen de laatste jaren dan ook veel kritiek (zie 

o.a. Kleijn, 2012). Een belangrijk knelpunt is dat de maatregelen tijdelijk zijn (periode van 5 

jaar) en dus na stopzetting de opgebouwde natuurwaarden meestal teniet worden gedaan. Een 

ander punt van kritiek is het feit dat het gaat om overeenkomsten op perceelniveau en er dus 

nauwelijks gunstige effecten te verwachten vallen als deze maatregelen slechts genomen wor-

den op één of enkele percelen in een groot gebied. Ten slotte zijn de beheerovereenkomsten 

ook te algemeen en gaan ze voor sommige, meestal kritische weidevogelsoorten niet ver ge-

noeg om een duurzame populatie te bekomen en/of behouden. Een gebiedsgerichte aanpak op 

lange termijn die rekening houdt met de behoeftes van alle weidevogelsoorten is dus nodig. 

Hierbij moet er een samenwerking zijn tussen de natuurverenigingen en de landbouwers. Er 

moet goed worden nagedacht wat de potenties zijn van het betreffende gebied en hoe de te 

nemen maatregelen kunnen ingepast worden in de landbouwbedrijfsvoering. 

 

 

8.1.2. Botanisch beheer en weidevogels 

 

Weidevogelbeheer en botanisch beheer van graslanden lijken op het eerste zicht niet goed 

samen te gaan. Een tweeslachtig beheer van niet mesten om bepaalde flora kansen te geven, 

maar toch laat in het seizoen maaien voor weidevogels geeft voor beide doelstellingen niet het 

gewenste resultaat. Het achterwege blijven van bemesting zorgt er namelijk voor dat het bo-

demleven sterk afneemt, zelfs al in het eerste jaar na het stopzetten. Dit is vooral van belang 

voor de grotere bodemdiertjes die het stapelvoedsel vormen voor weidevogels. Later en dan 
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ook minder maaien zorgt op voedselrijkere percelen dan weer voor vervilting, een opstapeling 

van al dan niet verteerd organisch materiaal dat voor plantensoorten die afhankelijk zijn van 

voedselarme standplaatsen nefast kan zijn. Een oplossing voor dit probleem zit hem in de 

keuze die men moet maken voor een bepaald perceel, dus ofwel botanisch beheer ofwel wei-

devogelbeheer. Desnoods kan men een perceel opdelen en beide delen verschillend beheren. 

Het is zelfs zo dat kuikens van weidevogels in hun eerste weken nood hebben aan kruidenrij-

ke, schralere graslanden met een ijlere vegetatie en voldoende grote insecten die in de vegeta-

tie of op de bodem leven. In dit geval heeft het verschralingsbeheer wel een dubbele functie. 

Beide types graslanden kunnen dan ook best bij elkaar in de buurt liggen.  

 

 

8.1.3. Landbouw en botanisch beheer 

 

Bepaalde types graslanden die worden beheerd voor botanische doeleinden hebben econo-

misch gezien weinig te bieden aan een modern landbouwbedrijf. Er wordt namelijk niet meer 

gemest en afhankelijk van het stadium van voedselrijkheid wordt een of meerdere keren ge-

maaid met afvoer van het maaisel, eventueel gevolgd door nabegrazing. Het uiteindelijke doel 

is de ontwikkeling en het behoud van een schrale vegetatie die, met een klein aandeel voor de 

landbouw bruikbare grassen er in en een groot aandeel kruidachtigen, op het vlak van energie 

minder geschikt is voor hoogproductief rundvee. Helemaal ongeschikt wordt het perceel als er 

giftige planten zoals Jacobskruiskruid groeien. Het weidend vee mijdt deze meestal instinc-

tief, maar herkent de giftige soorten niet meer na drogen en/of inkuilen. Dus is dergelijk gras-

land niet bruikbaar om het te maaien voor de productie van graskuil. 

 

Wanneer een perceel grasland pas in beheer wordt genomen door een natuurinstantie en er 

dus nog redelijk veel voedingsstoffen in de bodem aanwezig zijn kunnen toch nog redelijke 

opbrengsten verwezenlijkt worden. Zo zijn de eerste jaren nog producties mogelijk van 6 tot 

10 ton DS/ha/jr. De voorraad minerale stikstof in de bodem neemt echter snel af en daarom 

daalt niet enkel de productie, maar vooral ook de kwaliteit van het gras redelijk snel. In een 

door Gestreepte witbol gedomineerd grasland werd zo 35 kg N/ha/j afgevoerd. Zowel stikstof 

als kalium wordt al vrij snel een limiterende factor en niet alleen door de afvoer via het maai-

sel maar ook door uitspoeling waar vooral kalium gevoelig voor is. Fosfor daarentegen wordt 

sterk in de bodem vastgehouden en kan daarom in het botanisch beheer voor problemen zor-

gen. In dat geval kan door de natuurinstantie worden overgegaan tot het zogenaamde uitmij-

nen. Hierbij worden stikstof en/of kalium toegevoegd aan de bodem om er voor te zorgen dat 

de productie hoog genoeg blijft om ook de fosfor met maaibeheer uit de ondergrond te kunnen 

halen. Naast gras worden op voormalige akkers zelfs gewone landbouwproducten als maïs en 

bieten geteeld tijdens dit proces. Ook grasklaver wordt veel toegepast omdat klaver door fixa-

tie zorgt voor aanvoer van stikstof vanuit de lucht. Bemesten met kalium is dan nodig omdat 

klaver slecht presteert bij een kaliumgebrek. Het spreekt voor zich dat tijdens de beginperiode 

van het uitmijnen de opbrengsten van het gras en bij uitbreiding de andere landbouwgewassen 

hoog zijn en zelfs kunnen schommelen rond de opbrengsten van de gangbare landbouwprak-

tijk. 

 

In bepaalde gevallen kan gras van natuurpercelen niet worden gebruikt als veevoer. Dat is 

bijvoorbeeld zo bij de aanwezigheid van giftige planten of als inkuilen onmogelijk is doordat 

het perceel te nat is. In dat geval kan overwogen worden om het maaisel te laten composteren 

en achteraf te gebruiken op een akker. Met een compostkeermachine is het vrij eenvoudig om 

het geproduceerde maaisel een paar keer om te draaien en dooreen te mengen en zo op een 

jaar tijd compost van goede kwaliteit te fabriceren. De kostprijs van dergelijke machine is 
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echter een mogelijk knelpunt. Samenwerking tussen verschillende landbouwers en/of natuur-

verenigingen is een eventuele oplossing. Beheergras bevat doorgaans in verhouding meer 

koolstof en is na compostering dan ook uitermate geschikt om als bodemverbeteraar te ge-

bruiken en het organisch stofgehalte in de bodem op te krikken. Bovendien worden door het 

composteringsproces plantenzaden afgedood en is verder zaaien van schadelijke onkruiden of 

giftige planten weinig waarschijnlijk. 

 

Om het proces van verschraling van een perceel in functie van botanische doeleinden te ver-

snellen of zelfs over te slagen wordt in een enkel geval overgegaan tot plaggen of afgraven. 

Bij het plaggen wordt enkel de strooisellaag verwijderd, dus niet of beperkt verteerd orga-

nisch materiaal. Dit plagsel kan net als maaisel gecomposteerd worden voor toepassing in de 

landbouw. In het geval van afgraven wordt de bovenste bodemlaag verwijderd. Als dit ge-

beurt op voormalige landbouwgrond gaat het om vruchtbare bodem die geschikt is om te her-

gebruiken. Deze grond is dan ook geschikt voor het egaliseren en/of ophogen van landbouw-

gronden die te maken hebben met bepaalde problemen zoals wateroverlast. 

 

 

8.2. Onderzoek  
 

8.2.1. Beheer 

 

Het Turnhouts Vennengebied is een mooi voorbeeld van hoe een mozaïek van graslanden die 

verschillend beheerd worden, kan zorgen voor een hoge biodiversiteit. De gangbare land-

bouwpercelen worden vooral gebruikt door volwassen weidevogels om er te foerageren omdat 

de hoge bemesting zorgt voor een groot voedselaanbod. Succesvol broeden is hier echter zo 

goed als onmogelijk omdat de nesten er telkens worden uitgemaaid. De percelen van ANB 

zorgen ook voor voedsel en zijn daarentegen wel voor een veiligere plaats om te broeden. De 

stukken van NP hebben dan weer de potentie om te fungeren als ‘kuikenland’, naast hun 

hoofdfunctie als heischraal grasland binnen het botanisch beheer. 

 

 

8.2.2. Bodem 

 

De drie bemestingsvormen komen goed tot uiting bij de gehaltes aan minerale stikstof en dan 

vooral in de bovenste bodemlaag tot 30 cm diep. De hogere waardes bij LB zijn waarschijn-

lijk het gevolg van het toedienen van drijfmest waaruit snel stikstof in anorganische vorm 

beschikbaar komt voor de plant. De meting van de bodemparameters gebeurde samen met het 

maaien van de eerste snede, kort nadat er op de ANB-percelen gemest werd met ruwe stal-

mest. De combinatie van het relatief late tijdstip van mesten ten opzichte van de gangbare 

landbouw en de tragere snelheid waarmee stikstof wordt vrijgesteld uit ruwe stalmest zorgde 

ervoor dat het gehalte aan minerale stikstof in de ANB-bodem zelfs maar de helft was van de 

LB-bodem. Later op het seizoen, wanneer de mest zijn werk begint te doen, zou dit anders 

kunnen liggen. 

 

Bij het fosforgehalte valt vooral op dat er zeer grote verschillen zijn tussen de beide onder-

zoekpercelen binnen eenzelfde beheervorm. Gemiddeld gezien bevatten de graslanden van 

ANB en NP meer gemakkelijk oplosbare P dan de LB-graslanden. In het geval van ANB is er 

een bepaalde aanvoer via de bemesting, maar dit geldt door de nulbemesting niet voor NP. 

Voor beide beheervormen is een mogelijke verklaring het hogere vochtgehalte. Het is name-

lijk zo dat er een mobilisatie plaatsvindt van gebonden P onder anaerobe omstandigheden (De 
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Schrijver et al., 2013). Het aanwezige ijzer, Fe(III+), reduceert tot Fe(II+). De binding tussen 

P en Fe(II+) is beduidend minder sterk dan P en Fe(III+) wat zorgt voor het sneller beschik-

baar komen van P. Deze verklaring wordt echter niet ondersteund door de resultaten van het 

bodemonderzoek op perceelniveau. In de bodem van NP2 bijvoorbeeld werden hoge gehaltes 

aan P gemeten terwijl het vochtgehalte laag is. Bij NP1 geldt dan weer net het omgekeerde. 

 

Bepaalde parameters zijn door het jaarlijkse beheer niet snel te beïnvloeden. Maairegime, 

nulbemesting, wel mesten, drainage, etc. hebben slechts een effect op deze parameters op lan-

ge termijn. De voorgeschiedenis van een perceel speelt dan ook een grote rol bij wat er alle-

maal gemeten wordt in de bodem. De opbouw of afname van het organische stofgehalte bij-

voorbeeld is niet iets dat op een jaar tijd sterk gewijzigde resultaten oplevert bij een verande-

ring in het beheer. Dit komt tot uiting in de parameters Ntot, die de Nmin en Norg omvat, en 

het organisch koolstofgehalte (OC %), dat een directe maat is voor het organische stofgehalte 

in de bodem. Deze worden gecombineerd in de verhouding tussen beide, de C/N. Als we kij-

ken naar de resultaten van de OC % zien we dat die voor de drie beheervormen bij elkaar in 

de buurt liggen. Het voormalige heidebeheer in dit gebied is hier een mogelijke verklaring, 

temeer omdat vergelijkbare resultaten ook werden gevonden op andere landbouwpercelen die 

voorheen heide waren (Sleutel et al., 2008). De percelen VH, VDL en NP1 liggen vlak naast 

een nog bestaand heideterrein en zijn dus waarschijnlijk relatief recent omgezet in landbouw-

grond (Figuur 6.1, p. 60). Of dit ook opgaat voor beide ANB-percelen is niet zeker. Mogelijks 

speelt hier het mesten met ruwe stalmest een belangrijkere rol in de opbouw van het organi-

sche stofgehalte in de bodem. NP2 geeft, in tegenstelling tot alle andere percelen, voor zowel 

OC % als Ntot lage resultaten. De voormalige intensieve uitbating als akker speelt hier waar-

schijnlijk in mee en dit mogelijk in combinatie met relatief vroege ontginning. De moeilijk 

oplosbare fosfor (P-Al) is ook een parameter waarvoor de voorgeschiedenis belangrijk is. Tot 

zelfs enkele honderden jaren na stopzetting van de landbouwactiviteiten op een perceel wor-

den nog verhoogde P-waarden in de bodem gevonden (McIauchlan, 2006). Bij de P-Al 0-30 

zijn de resultaten van ANB en LB hoger dan die van NP. In het geval van ANB en LB is er 

een bepaalde aanvoer van P via de bemesting die zich deels heeft vastgezet in P-Al. Bij NP 

zijn de resultaten dan weer hoger voor de onderste bodemlaag (30-60cm) wat waarschijnlijk 

een gevolg is van jarenlange uitloging. 

 

 

8.2.3. Productie 

 

In de maanden mei en augustus is er een duidelijke, stijgende lijn te trekken wat de productie 

betreft, vertrekkend van NP over ANB tot LB. In juni werd bij NP en ANB geen hergroei 

gemaaid en bemonsterd, maar ging het om een stuk met uitgestelde maaidatum ten opzichte 

van de gangbare landbouw. Dit resulteerde in een verhoogde productie in juni en zelfs een 

sterke stijging in het geval van ANB. Hier begint de bemesting met ruwe stalmest die relatief 

laat verteerd is zijn werk te doen. In augustus is dit effect uitgewerkt en gaat het ook om een 

bemonstering van de hergroei. Beide aspecten zorgen ervoor dat de productie van ANB dan 

een heel pak lager ligt.  

 

Bij de totale productie komt eveneens het effect van de bemesting duidelijk naar voor (Tabel 

8.3). In deze resultaten ontbreekt voor LB nog een snede en is de totale productie op het einde 

van ons onderzoek dus in principe nog hoger.  
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Tabel 8.3: Effect van bemesting op totale productie 

 N in bemesting (kg/ha/j) Productie (kg/ha) 

NP 0 4098 

ANB Maximum 120 (Gebruiksovereenkomst) 6633 

LB 200 à 300 (Norm MAP4, categorie niet gekend) 9772 

 

Bij vergelijkbaar onderzoek (Nevens en Reheul, s.a.) werden grotendeels vergelijkbare resul-

taten gevonden. De uitgestelde eerste snede op de onderzochte graslanden (al geruime tijd 

onder verschralingsbeheer met maaien en nulbemesting) leverde tussen 3 en 6 ton DS/ha/j. 

Beperkt bemesten (in dit onderzoek 30, 60 en 90 kg N/ha/j) in functie van weidevogels zorgde 

niet altijd voor een significant hogere opbrengst en variërend van een toename van slechts 1 

tot 2 ton DS/ha/j. De totale productie lag in dit onderzoek tussen de 5 en 8 ton DS/ha/j. 

 

In heel wat studies werd onderzoek gedaan naar de effecten van bemestingsbeperkingen op 

graslanden die vlak voordien op een gangbare manier werden uitgebaat. De resultaten hiervan 

zijn echter moeilijk met die van deze thesis te vergelijken omdat de ANB-percelen al 10 en de 

NP-percelen al 15 (NP1) à 20 jaar (NP2) in functie van weidevogels respectievelijk botani-

sche doelen beheerd worden. Zo zijn onder nulbemesting voor de 1
ste

 snede met uitgestelde 

maaidatum in de eerste drie jaren nog opbrengsten mogelijk van ongeveer 4 (Korevaar, 1986), 

7,5 (Nevens en Reheul, s.a.) en 6-10 (Nevens en Reheul, s.a.) ton DS/ha/j. Er moet wel reke-

ning gehouden worden met het feit dat tijdens de drie betreffende onderzoeken nog bemest 

werd met      en   O. Vooral dat laatste kan er, in het geval dat K limiterend zou zijn, voor 

zorgen dat hogere producties worden gehaald dan bij een volledige nulbemesting. In deze 

onderzoeken werden nog jaaropbrengsten verwezenlijkt van ongeveer 7,4 (Korevaar), 11,5 en 

zelfs 14,5 (Nevens en Reheul) ton DS/ha/j. Belangrijkste conclusie hieruit, die ook uitgespro-

ken werd door de verschillende onderzoekers, is dat de productie aan DS/ha/j slechts heel 

traag daalt in de eerste jaren van de nulbemesting, mits bijmesten van P en K indien nodig. 

 

 

8.2.4. Kwaliteit 

 

Zowel het gebrek aan bepaalde nutriënten (vooral N) als het uitstellen van de maaidatum 

zorgt er voor dat de kwaliteit van het gemaaide gras beduidend slechter is bij de natuurperce-

len dan bij de landbouwpercelen. Dit geldt voornamelijk voor de snede in juni die wordt beïn-

vloed door beide factoren. De doorgedreven uitbating van het LB-grasland met regelmatig 

bemesten en maaien, zorgt er voor dat alle kwaliteitscriteria relatief constant zijn, met slechts 

een lichte daling, en er dus doorheen gans het groeiseizoen gras geproduceerd wordt van een 

hoge kwaliteit.  

 

Wat het ruwe eiwitgehalte betreft, scoort het LB-gras bij elke snede beduidend hoger dan dat 

van NP of ANB. Niettegenstaande dat er op de ANB-percelen bemest wordt blijft het RE-

gehalte altijd relatief laag. Dit heeft te maken met het laat mesten. De eerste snede in mei kan 

er nog niet van profiteren en het effect ervan wordt ook teniet gedaan door het uitstellen van 

de maaidatum die voor juni taai gras oplevert met weinig voederwaarde.  

 

De parameters waarbij de uitgestelde maaidatum het best tot uiting komt, zijn het gehalte aan 

ruwe celstof en daarmee samenhangend de verteerbaarheid. Bij de snede van mei geven die 

bij de drie beheervormen vergelijkbare resultaten, terwijl in juni het gehalte ruwe celstof veel 

hoger en de verteerbaarheid veel lager is bij de natuurpercelen dan bij de LB-percelen. 
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De VEM kan beschouwd worden als een samenvatting van de resultaten van de verschillende 

kwaliteitsparameters, vooral ook omdat in de formule van de berekening ervan deze parame-

ters vervat zitten. In de analyse van een bepaald veevoeder is de VEM dan ook een belangrij-

ke en veel gebruikte waarde. De factor die de meeste negatieve invloed heeft op de resultaten 

van de VEM is de uitgestelde maaidatum. Die zorgt er wel voor dat de productie op het mo-

ment van maaien hoger is, maar omdat de kwaliteit van het gras percentueel bekeken wordt, is 

het geoogste gras uiteindelijk van een (veel) slechtere kwaliteit. Het gehalte RE neemt af, dat 

van de RC neemt toe en de verteerbaarheid daalt. Die drie evoluties samen zorgen voor een 

verlaagde VEM. Dat deze afname vrij sterk is en ook snel plaatsvindt, illustreert onderstaande 

tabel (Tabel 8.4). 

 
Tabel 8.4: Afname VEM per dag van geoogst gras door uitstellen van de maaidatum. Ternier et al., 2001.; 

Nevens en Reheul, s.a. 

 VEM 

1ste snede 

VEM 

2de snede 

# dagen Afname/dag 

NP 904 702 35 (13/05 tot 17/06) 5,79 

ANB 941 690 35 (13/05 tot 17/06) 7,19 

VDL 950 760 28 (08/05 tot 05/06) 6,78 

Ternier et al. 

2001 

805 667 41 (05/05 tot 15/06) 3,37 

Nevens et al. (s.a.) 940 785 36 (10/05 tot 15/06) 4,31 

Nevens et al. (s.a.) 940 665 63 (10/05 tot 12/07) 4,37 

 

 

8.2.5. Bodem, vegetatiesamenstelling, productie en kwaliteit 

 

We hebben al gezien dat op de LB-percelen dankzij een intensieve uitbating gras kan gepro-

duceerd worden van een goede kwaliteit en dat in combinatie met hoge opbrengsten. Maaien 

zonder uitstellen en bij een DS-opbrengst van 2,5 à 3 ton per hectare per snede zorgt dan ook 

verhoudingsgewijs voor gras van de hoogste kwaliteit (Overvest, 1989). De bodem zorgt 

dankzij de bemesting met drijfmest voor een voldoende aanbod voor de plant van vooral stik-

stof, een element dat belangrijk is voor zowel de groei als de inwendige ontwikkeling, bij-

voorbeeld als component van eiwitten. Natuurlijk speelt het inzaaien van de juiste grassoorten 

en -rassen ook een belangrijke rol. Het veel gebruikte Engels raaigras combineert heel wat 

goede eigenschappen, zowel voeder-technisch als naar uitbating toe, en zorgt er dan ook voor 

dat goede resultaten bereikt worden. Als we kijken naar de ANB-percelen zien we een duide-

lijk negatief effect van de dominante grassoorten (Tabel 8.5). Bij ANB2 is dat Grote vossenstaart. 

Dit is een vroege hooilandsoort die vanaf juni is uitgebloeid, daarna sterk legering vertoont en 

al begint af te sterven (Ternier et al, 2001). Bij ANB1 domineert Gestreepte witbol, een soort 

die ook minder hoog scoort wat voederwaarde betreft. 

 
Tabel 8.5: De invloed van de grassoort op het ruw eiwitgehalte 

 Dominante grassoort Productie (kg DS/ha) RE (%) 

VH Engels raaigras 3392 25,23 

ANB1 Gestreepte witbol 4696 10,75 

ANB2 Grote vossenstaart 4724 8,76 

 

Het perceel VDL kon niet gebruikt worden in de analyse van de LB-resultaten omdat het qua 

uitbating te sterk afweek van VH. Het kan dus beschouwd worden als een vierde type om te 

onderzoeken, in de eerste plaats omdat het Italiaans raaigras betreft. Dat is een soort die in 
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bepaalde eigenschappen nogal afwijkt van het meer gebruikelijke Engels raaigras, zoals de 

startgroei in het voorjaar, de hogere DS-productie en de neiging om meer stengelmateriaal aan 

te maken (Tabel 3.2, p. 42). De snede in juni was op dit perceel ook de eerste van het seizoen, 

dus geen hergroei, en kan dan ook bekeken worden als een snede met uitgestelde maaidatum. 

Op 8 mei hebben we echter wel een strook gemaaid en die leverde in verhouding met het la-

gere gehalte Nmin in de bodem ten opzichte van VH een hogere opbrengst op. Hier komen de 

eigenschappen van Italiaans raaigras naar boven. Het late maaien in combinatie met de snelle 

groei en het hoge stengelaandeel zorgde in juni voor gras van relatief lage kwaliteit. 

 
Tabel 8.6: Resultaten uit de combinatie van Italiaans raaigras en maaien in juni op een perceel uit de 

gangbare landbouw in vergelijking met een perceel met Engels raaigras en hergroei 

 VDL VH 

Grassoort Italiaans raaigras Engels raaigras 

Nmin 0-30 (kg/ha) 22 39 

P 0-30 (mg/kg) 0,77 1,03 

Productie mei (kg DS/ha) 5154 2859 

Productie juni (kg DS/ha) 7480 3392 

RE mei (%) 18 25 

RE juni (%) 14 23 

RC juni (%) 29 23 

Verteerbaarheid juni (%) 65 84 

VEM mei 950 1065 

VEM juni 760 1012 

 

 

8.2.6. Landbouw en natuurbeheer 

 

Natuurbeheer en de gangbare landbouwpraktijk van een grasland lijken op het eerste zicht 

moeilijk samen te gaan. Bij de eerste is het hoofddoel het verhogen van de biodiversiteit en 

het behoud van soorten. Het doel van de landbouw is dan weer het zo rendabel mogelijk uit-

baten van een grasland en het maximaliseren van de opbrengst en de kwaliteit. Een intensieve 

graslanduitbating zoals die vandaag gangbaar is met een hoge input van mest en frequent 

maaien en een output van hoge producties en kwalitatief hoogstaand gras is dan ook moeilijk 

te combineren met natuurdoelen. De percelen onder natuurbeheer die we voor deze thesis 

onderzocht hebben, beamen dit. Als we de verschillende parameters van het gras (productie 

en kwaliteit) vergelijken met de streefwaarden blijkt dat voor heel wat van die parameters het 

gras weinig geschikt is voor hoogproductief rundvee (Tabel 8.7). 

 
Tabel 8.7: Gemiddelde samenstelling van graskuil (De Brabander et al., 2007), de streefwaarden (De 

Vliegher et al., 2009) en de gemeten waarden in deze thesis op de NP- en ANB-percelen in de maanden 

mei, juni (uitgestelde maaidatum) en augustus (hergroei) 

 Graskuil Streefwaarden NP ANB 

Productie (ton DS/ha/j) 9-15 / 4,1 6,6 

Ruwe celstof (g/kg DS) 250 240-255 223/298/253 217/313/285 

Ruw eiwit (g/kg DS) 175 155-200 163/107/164 146/98/146 

Verteerbaarheid OS (%) / 74-78 75/61/64 81/60/69 

VEM (/kg DS) 870 860-920 904/705/726 941/690/756 

 

Toch zijn er mogelijkheden om beheergras te gebruiken binnen de moderne landbouw. In het 

geval van jongvee kan dit gras, dat meer structuur heeft, zorgen voor het goed ontwikkelen 
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van de pens-flora. Droge koeien hebben eveneens baat bij een minder rijk dieet dat iets meer 

vezels bevat en ook vleesvee kan zonder probleem een deel gevoederd worden met beheer-

gras. De verschillende kruidachtigen kunnen bijdragen aan een verhoogde aanvoer van be-

langrijke mineralen die in een eenzijdig dieet zoals dat vandaag gevoederd wordt aan runde-

ren meestal te weinig aanwezig zijn. Een deel van de gewone graskuil kan dan ook vervangen 

worden door beheergras mits bijvoederen van extra krachtvoer afhankelijk van het productie-

stadium. Enkel bij koeien in de eerste fase van de lactatie kan de lagere voederkwaliteit hier 

niet door gecompenseerd worden. 

 

Het grote struikelblok bij het gebruik van beheergras blijkt het effect van de uitgestelde maai-

datum te zijn. Dit geld niet enkel voor de natuurpercelen, maar ook voor het gras van VDL na 

het uitstellen van de maaidatum. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de aanwezige gras-

soorten op de onderzochte percelen. De rassen en soorten die gebruikt worden door landbou-

wers (vooral vroege rassen van Engels en Italiaans raaigras) zijn niet geschikt om laat te 

maaien. Op de natuurpercelen komen ook grassoorten voor (bv. Grote vossenstaart) die bij het 

uitstellen van het maaien geen goede resultaten opleveren. Misschien is het gebruiken van late 

rassen (die laat bloeien en dus later verouderen) een optie (Tabel 8.8). Deze leveren gemiddeld 

wel 4% minder droogstofproductie op per jaar dan vroege rassen (Pannecoucque et al., 2011).  

 
Tabel 8.8: Enkele late rassen van Engels raaigras (Pannecoucque et al., 2011) 

 Gemiddelde datum 

aarvorming 

Voorjaarsontwik-

keling (1-9) 

Totale DS-opbrengst 

(gemiddelde = 100) 

Diploïd    

Cancan 7 juni 6,5 104 

Melpico 8 juni 6,5 100 

Tetraploïd    

Dromara 2 juni 6,5 103 

Melpetra 4 juni 6,4 103 
*100=Gemiddelde van 20 rassen van het laat-type Engels raaigras 

 

Op de ANB-percelen zijn de botanische doelstellingen geen hoofdzaak. Om deze interessanter 

te maken voor landbouwers is een beheer dat landbouwkundig betere rassen stimuleert mis-

schien een mogelijkheid. Hierdoor wordt de rendabiliteit verhoogd en zijn er eventueel extra 

mogelijkheden tot onderhandelen of het vragen van een vergoeding voor het gebruik van de 

betreffende percelen. Verder zaaien met zaad van de beoogde grassoorten kan eventueel een 

eerste stap zijn. Er door het droger maken van het perceel voor zorgen dat de grassoorten die 

het moeilijk hebben met een te vochtige standplaats is voor de meeste weidevogels geen pro-

bleem tijdens het broedseizoen, zolang er maar drassige stukken en open water aanwezig blij-

ven in de nabije omgeving. Kritische soorten als Watersnip en Tureluur hebben dan weer wel 

vochtige graslanden nodig en dan moet gekeken worden naar grassoorten en rassen die voch-

tige omstandigheden beter verdragen, zoals Timothee of Rietzwenkgras (Pannecoucque et al., 

2012). 

 

Een andere mogelijkheid voor de ANB-percelen om zowel de weidevogelpopulatie als de 

landbouwkundige waarde te doen toenemen, is het aanpassen van het bemestingsregime. Om-

dat de uitgestelde maaidatum vooral een groot effect heeft op de kwaliteit van het gras en de 

productie al hoog genoeg ligt, is misschien mesten na die eerste snede beter dan een dikke 

maand er voor zoals nu gebeurd. Op die manier wordt de productie van de hergroei in augus-

tus, die nu nogal tegenvalt, gestimuleerd. 
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Op percelen die worden beheerd in het kader van botanische doelstellingen en waar al voed-

selarme omstandigheden bereikt werden, zoals bij die van NP, is bemesten geen optie. Wan-

neer een dergelijk grasland pas in beheer wordt genomen door een natuurinstantie moet er 

meermaals per jaar gemaaid worden om een snelle verschraling mogelijk te maken en kunnen 

de opbrengsten initieel redelijk hoog liggen. De kwaliteit van het gemaaide gras neemt echter 

na een aantal jaar al sterk af. Meer en meer wordt ook uitmijnen toegepast op voormalige 

landbouwgronden om vooral het gehalte aan fosfor in de bodem te doen afnemen. Bij deze 

techniek zijn opbrengsten mogelijk van 6 tot zelfs 15 ton DS/ha/j. Het toepassen van graskla-

ver laat zelfs de productie toenemen. Zo steeg in een drie jaar durend onderzoek van Van 

Eekeren et al. (2006) de opbrengst van 9,5 ton naar 12 ton DS/ha/j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

9. Conclusies 
 

Het natuurbeheer in Vlaanderen is nog steeds voor een groot deel gebaseerd op vrijwilligers-

werk. Samenwerking met landbouwers kan zorgen voor een win-winsituatie. De natuurbe-

heerders kunnen werk uit handen geven en de afvoer van het maaisel uit het gebied is dan 

verzekerd. De landbouwer heeft er, in veel gevallen gratis, extra graslanden bij om te maaien 

en/of te beweiden. Bij het vergelijken van de landbouwkundige waarde van de graslanden in 

het Turnhouts Vennengebied onder weidevogelbeheer, botanisch beheer en gangbaar land-

bouwbeheer om te kijken welke mogelijkheden er zijn, kunnen volgende conclusies getrokken 

worden: 

 

 Toepassen van mozaïekbeheer zorgt er voor dat in de behoeften van de verschillende 

weidevogelsoorten en de verschillende leeftijdsgroepen binnen een zelfde soort voor-

zien wordt en dat zowel in de ruimte als in de tijd. Een gebiedsgerichte aanpak is dan 

ook effectiever dan maatregelen op perceelniveau. Zo kunnen de populaties van de be-

treffende soorten in omvang groeien en/of behouden worden. 

 

 De belangrijkste doelstelling van het botanisch beheer op graslanden is het creëren of 

behouden van een voedselarme standplaats. Die biedt meer kansen aan zeldzame soor-

ten die te lijden hebben onder eutrofiëring en zo te veel concurrentie ondervinden van 

dominante soorten van rijkere milieus. Verschralen kan door nulbemesting in combi-

natie met maaien en afvoeren, uitmijnen en plaggen of afgraven. 
 

 Gras is, naast maïs, een cruciaal onderdeel van het dieet van hoogproductief rundvee. 

Daarom is een hoge opbrengst van kwalitatief hoogstaand gras een belangrijke uitda-

ging voor de landbouw. Een goede, doelgerichte uitbating van een grasland is daarom 

van wezenlijk belang: de juiste hoeveelheid en tijdstippen van bemesten, de juiste tijd-

stippen van maaien, goed inkuilen, plaagbestrijding, herinzaaien indien nodig, etc. 

 

 Maatregelen voor weidevogels zijn moeilijk te combineren met een intensieve uitba-

ting van een grasland. Nochtans bieden landbouwpercelen binnen een weidevogelge-

bied waar een mozaïekbeheer wordt toegepast ook kansen. Door de bemesting kan het 

bodemleven op peil blijven en als voedsel dienen voor zowel volwassen weidevogels 

als voor de kuikens van Kievit en Tureluur. Voor bepaalde soorten die vroeg broeden 

zoals de Kievit is het uitstellen van de maaidatum tot 15 juni niet nodig. 15 mei is vol-

doende en op die manier kan de belangrijke eerste snede op een behoorlijk tijdstip 

gemaaid worden. 

 

 Ook de percelen waar een botanisch beheer toegepast wordt, kunnen ingeschakeld 

worden in een weidevogelgebied. De kuikens van heel wat soorten hebben namelijk 

nood aan schralere graslanden met allerlei kruidachtigen die kleine ongewervelden 

aantrekken. 

 

 De nulbemesting van graslanden onder botanisch beheer zorgt er voor dat de land-

bouwkundige waarde ervan niet bijzonder hoog is. Wanneer op een voormalig land-

bouwperceel pas gestart wordt met deze vorm van beheer zijn de opbrengsten en de 

kwaliteit wel nog relatief hoog. Dit is zeker het geval wanneer aan uitmijnen gedaan 

wordt door het bijmesten van stikstof en/of kalium en het inzaaien van grasklaver of 
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zelfs maïs en voederbieten. Maaisel dat niet geschikt is als veevoeder kan gecompos-

teerd worden en toegepast als bodemverbeteraar of stalstrooisel. 

 

 

 

 Het voormalige heidebeheer in dit gebied heeft nog steeds een belangrijke invloed op 

een aantal van de gemeten bodemparameters. Het gehalte van de minerale stikstof in 

de bodem is sterk afhankelijk van het bemestingsniveau. Dit is veel minder het geval 

bij de fosfor die binnen eenzelfde bemestingsstrategie sterk varieert. Ook bij de waar-

des van de meer robuuste parameters zoals P-Al, Ntot en OC% komt de voorgeschie-

denis duidelijk tot uiting. 

 

 Bemesting van een grasland heeft directe invloed op de droogstofproductie. Beperkt 

mesten voor weidevogels kan zorgen voor een hogere opbrengst ten opzichte van per-

celen met nulbemesting voor botanische doeleinden. Ten opzichte van een gangbare 

hoeveelheid mest zijn de productieresultaten echter significant lager. 

 

 Vooral het uitstellen van de maaidatum naar half juni heeft belangrijke gevolgen voor 

de voederkwaliteit van het gemaaide gras. Het gras veroudert en bevat dan verhou-

dingsgewijs meer ruwe celstof en minder ruw eiwit. Beide factoren zorgen voor een 

sterke verlaging van de VEM-waarde t.o.v. de snede begin mei, met een afname ervan 

tot wel zeven eenheden per dag. De snede in mei leverde daarentegen ook bij de na-

tuurpercelen nog aanvaardbare resultaten op wat de kwaliteit betreft. 

 

 Beheergras is, als gekeken wordt naar de droogstofproductie per hectare en de kwali-

teit, niet geschikt om bij rundvee een hoge productie te verwezenlijken. Er zijn echter 

wel opties om minstens voor een deel gebruik te maken van dit gras: voor jongvee, 

vleesvee of zelfs hoogproductief rundvee. Als beperkte bijmenging in de graskuil kan 

beheergras de nodige structuur en extra mineralen leveren. De lagere energie- en eiwi-

tinhoud van het beheergras kan gecompenseerd worden met een aanvullende hoeveel-

heid krachtvoer afhankelijk van het productieniveau. 

 

 Om de productie en kwaliteit van de percelen die nog enige bemesting krijgen voor 

weidevogels te verhogen en tegelijkertijd de populatie weidevogels te vrijwaren zijn er 

bepaalde aanpassingen in het beheer mogelijk. Het toedienen van de mest na de uitge-

stelde eerste snede kan er voor zorgen dat tijdens het maaien van de hergroei hogere 

producties kunnen worden gehaald. Het stimuleren (of eventueel inzaaien) van gras-

soorten die beter tegen een uitgestelde maaidatum en/of een vochtigere standplaats 

kunnen kan er voor zorgen dat ook de uitgestelde eerste snede in kwaliteit toeneemt. 

 

 Het Turnhouts Vennengebied is een mooi voorbeeld van mozaïekbeheer dat zowel 

weidevogels als zeldzame flora en landbouw kansen biedt. Het bevorderen van de sa-

menwerking tussen de natuurverenigingen en de landbouwers kan er voor zorgen dat 

de natuurwaarden nog toenemen en tegelijkertijd een rendabele landbouw mogelijk 

blijft.  
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Bijlagen 
 

1. Publiceerbaar artikel 
 

Weidevogelbeheer, botanisch beheer en 

landbouwkundige waarde van graslanden 
Op zoek naar een evenwicht 
 

 

Hans Nietvelt 
KU Leuven – Campus Thomas More Kempen 

 

In heel wat natuurgebieden wordt door de beheerders samengewerkt met landbouwers.  Het gaat dan 

voornamelijk over maaien en begrazen van graslanden. Het toegepaste beheer, zeker in het geval van 

nulbemesting voor botanische doelen, kan er echter voor zorgen dat de productie en kwaliteit van het 

gras niet voldoen aan de normen van de moderne landbouw. In functie van weidevogels wordt toch 

nog beperkt bemest met ruwe stalmest en zijn er eventueel meer mogelijkheden voor de toepassing van 

het gras als veevoeder. Dit artikel is gebaseerd op een thesis waarin werd onderzocht wat de land-

bouwkundige waarde is van graslanden onder verschillende vormen van natuurbeheer. 

 

Literatuur 
 
Weidevogelbeheer probeert er voor te zorgen dat in een bepaald gebied in alle behoeftes van weidevogels wordt 

voorzien. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten maar ook tussen de individuen 

van verschillende leeftijden binnen eenzelfde soort. Bovendien is er ook variatie in de tijd; niet elke behoefte 

dient gedurende heel het jaar vervuld te worden. Al deze maatregelen samen noemt men mozaïekbeheer (Oos-

terveld et al., 2007). Zo moet er altijd een deel van het gebied vochtig zijn voor bepaalde soorten steltloperachti-

gen. Voor eenden is zelfs open water vereist. Andere soorten zijn niet zo kritisch wat bodemvochtigheid betreft. 

Elke soort prefereert ook een andere graslengte om te broeden en te foerageren. Voor de kuikens is voedselarmer 

schraalland dan weer beter geschikt omdat hier heel wat kleine ongewervelden op afkomen. De belangrijkste 

maatregel echter voor weidevogels is het uitstellen van de maaidatum (meestal 15 juni) voor de bescherming van 

nesten en kuikens. 

 

Botanisch beheer van graslanden houdt meestal het verschralen ervan in door middel van maaien en afvoeren 

van het maaisel in combinatie met nulbemesting (De Becker, 2004). Op die manier krijgen zeldzame soorten die 

voornamelijk te lijden hebben onder eutrofiëring de kans om uit te breiden. Meer en meer wordt het zogenaamde 

uitmijnen toegepast: een combinatie van bemesten met stikstof en kalium en inzaaien van grasklaver om de fos-

faten uit de bodem te krijgen. Af en toe wordt het verschralingsproces versneld of zelfs overgeslagen door het 

afgraven van de bovenste strooisellaag en/of de bovenste bodemlaag. Andere negatieve invloeden die er voor 

gezorgd hebben dat heel wat graslandtypes in Vlaanderen zeldzaam zijn geworden zijn verdroging en verzuring. 

Het opheffen van de drainage door bijvoorbeeld dempen van afvoergrachten kan soorten van vochtigere stand-

plaatsen meer kansen geven. Bij te sterke verzuring is bekalken een optie.  

 

De landbouw in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief kleinschalige, maar intensieve bedrijfsvoering 

(Bernaerts et al., 2012). De doorsnee landbouwer is tegenwoordig goed opgeleid en is meer en meer een mana-

ger aan het worden. Door de steeds ingewikkelder geworden administratie en de strenge wetgeving is aan land-

bouw doen in Vlaanderen geen sinecure. Bij de intensieve veeteelt is het kweken van gras een belangrijk onder-

deel van de activiteiten. Enkel een intensieve uitbating van een grasland kan zorgen voor een voldoende hoge 

opbrengst aan kwalitatief hoogstaand gras. De kwaliteit daarvan is steeds belangrijker, vooral dan bij melkvee, 

omdat er gewerkt wordt op het scherp van de snee en hoge producties noodzakelijk zijn om een bedrijf rendabel 

te houden. 
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Om de natuurwaarden en het milieu op het platteland meer kansen te geven zijn er een heleboel wetgevingen. 

Daarnaast zijn er de zogenaamde beheerovereenkomsten (VLM, 2013) die landbouwers vrijwillig kunnen afslui-

ten om bepaalde soorten of habitats op en rond hun percelen te beschermen. Deze maatregelen zijn niet zonder 

meer te combineren met een moderne graslanduitbating en de beheerovereenkomsten voorzien dan ook een ver-

goeding voor de geleden opbrengstderving. Een andere vorm van overeenkomsten zijn die tussen natuurbeheer-

instanties en landbouwers voor het beheer van percelen in natuurgebied. In ruil voor het geleverde werk kan de 

landbouwer meestal gratis gebruikmaken van het grasland. In het Turnhouts Vennengebied bijvoorbeeld worden 

zo goed als alle graslanden van Natuurpunt via een gebruiksovereenkomst beheerd door landbouwers. 

 

Materiaal en methode 
 

Het onderzoek vond plaats in het Turnhouts Vennengebied, een open gebied met een mengeling van landbouw- 

en natuurpercelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft hier enkele graslanden in eigendom die 

worden beheerd voor weidevogels door toedienen van ruwe stalmest (max. 120 kg N/ha/j). Natuurpunt (NP) 

beheert zijn graslanden vooral naar botanische doelstellingen dus met nulbemesting. Ter vergelijking werden 

ook landbouwpercelen (LB) onderzocht. Van elke beheervorm (NP, ANB en LB) werden twee percelen geno-

men. Op elk perceel werden drie plots bemonsterd. Er werd in elke plot drie keer een oppervlakte van ongeveer 

10m² gemaaid met een maaibalk: begin mei om de gangbare eerste snede te onderzoeken, midden juni om het 

effect van de uitgestelde maaidatum te bekijken en midden augustus om te zien wat de hergroei nog opleverde. 

Tijdens de eerste maaibeurt werden ook bodemstalen genomen van de bodemlagen 0-30cm en 30-60cm. Al deze 

stalen werden in het labo van ILVO-Plant Teelt en Omgeving onderzocht op allerlei relevante parameters. 

 

Resultaten 
 

Bij de bodemparameters kan er onderscheid gemaakt worden tussen diegene die relatief snel te beïnvloeden zijn 

door het gevoerde beheer en de zogenaamde robuuste parameters die slechts effect van het beheer ondervinden 

op lange termijn. Bij de Nmin was duidelijk het effect van de bemesting te zien. Bij de fosfor waren er daarente-

gen grote verschillen binnen eenzelfde beheervorm. Bij de robuuste parameters (Ntot, OC% en P-Al) kwam 

duidelijk het voormalige heidebeheer tot uiting en dit liet zien dat voorgeschiedenis van een perceel ook iets is 

om rekening mee te houden 

 

 
Figuur 1: Resultaten minerale stikstof (Nmin) 0-30cm 
 

 
Figuur 2: Resultaten gemakkelijk oplosbare fosfor 0-30cm  

 

Bij de opbrengst had vooral de uitgestelde maaidatum een duidelijke invloed op de productie per hectare. In de 

maand juni werden op de natuurpercelen, en vooral op de ANB-percelen door het bijkomende effect van de 
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bemesting, relatief hoge droogstofproducties gemeten. Bij de hergroei in augustus waren deze echter al een heel 

pak lager. 

 

 
Figuur 3: Resultaten productie (kg DS/ha) 

 

De kwaliteit van het gras was bij de LB-percelen gedurende de hele periode van het onderzoek relatief constant. 

Op de natuurpercelen leverde de snede in mei ook gras van aanvaardbare kwaliteit op. Bij die van juni zorgde de 

uitgestelde maaidatum er echter voor dat de kwaliteit een heel pak lager lag. Het gehalte aan ruwe celstof steeg 

en het aandeel ruw eiwit daalde. Beide samen zorgden ervoor dat de VEM ook snel zakte, tot zelfs zeven eenhe-

den per dag uitstel. 

 

 
Figuur 4: Resultaten VEM 

 

Discussie 
 

Enkele van de maatregelen om weidevogels te beschermen zijn moeilijk in te passen in een intensieve grasland-

uitbating, bijvoorbeeld de vernatting van een perceel of het beperken van de bemesting. Nochtans kunnen gang-

bare landbouwgraslanden ook weidevogels helpen en dan voornamelijk door het voorzien van voedsel omdat de 

bemesting het bodemleven op peil houdt. Ook uitstellen van de maaidatum is voor bijvoorbeeld de Kievit niet 

nodig tot midden juni. Midden mei is doorgaans voldoende en zo kan de eerste snede toch nog op een behoorlijk 

tijdstip gemaaid worden. 

 

De nulbemesting bij het botanisch beheer zorgt er voor dat het bodemleven snel afneemt en er dus niet genoeg 

voedsel voor de weidevogels aanwezig is. Broeden op deze percelen kan wel omdat er pas laat gemaaid wordt. 

Ook de kuikens kunnen hier terecht omdat ze vooral foerageren op in de vegetatie levende insecten die worden 

aangetrokken door de vele bloeiende kruidachtigen in een dergelijk grasland. 

 

De landbouwkundige waarde van graslanden onder botanisch beheer is redelijk laag. Nochtans kan ook dit soort 

percelen ingeschakeld worden in een landbouwbedrijf. Dat is vooral het geval wanneer het betreffende grasland 

recent onder natuurbeheer komt en de opbrengsten dus nog redelijk hoog zijn. Bij uitmijnen, met bijmesten van 

kalium en stikstof, zijn zelfs opbrengsten mogelijk die gelijk zijn aan die van de gangbare landbouw. Gras dat 

niet bruikbaar is als veevoeder door bijvoorbeeld aanwezigheid van giftige planten kan gecomposteerd worden 

om te gebruiken als bodemverbeteraar of stalstrooisel. 
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Beheergras is niet geschikt om hoge producties te bekomen in de intensieve rundveeteelt. Nochtans kan het ver-

vangen van een deel van het dagelijkse rantsoen door dergelijk gras voordelen hebben. Door de extra structuur 

ervan kan het vooral positief zijn voor jongvee en droogstaande koeien die nood hebben aan een iets minder rijk 

dieet. Daarnaast zorgen de verschillende kruidachtigen voor een extra aanvoer van nuttige mineralen. Met een 

extra portie krachtvoeder kunnen de lagere gehaltes aan energie en eiwit worden gecompenseerd. 

 

De kwaliteit van de eerste snede op de natuurpercelen ondervindt vooral een negatieve invloed door het uitstel-

len van de maaidatum. Omdat op de ANB-percelen de botanische doelstellingen bijzaak zijn, kan er eventueel 

voor gezorgd worden dat soorten of rassen die minder last hebben van later maaien gestimuleerd of ingezaaid 

worden. Op natte percelen kan hetzelfde gedaan worden met soorten die vocht beter verdragen zoals Timothee of 

Rietzwenkgras. 

 

Om de totale productie te doen stijgen kan eventueel het bemestingsregime worden aangepast. Op de natuurper-

celen mesten net na de eerste snede kan er voor zorgen dat de snede van de hergroei betere resultaten oplevert 

 

Conclusies 
 

 Mozaïekbeheer is het meest doeltreffender beheer voor weidevogels 

 Bij botanisch beheer wordt vooral gewerkt naar voedselarme omstandigheden 

 Hoge opbrengsten van kwalitatief hoogstaand gras kunnen enkel gehaald worden bij een intensieve uit-

bating van een grasland 

 Graslanden onder landbouwbeheer kunnen weidevogels van voedsel voorzien 

 Schraalgraslanden zijn ideaal voor de voedselvoorziening van weidevogelkuikens 

 In het begin van het botanische beheer en vooral bij uitmijnen kunnen naar landbouwkundige normen 

nog vrij hoge tot hoge opbrengsten worden gehaald 

 Een deel beheergras in het dieet van runderen levert geen problemen op en kan zelfs voordelen bieden, 

mist compensatie van de energie en het eiwit door extra krachtvoeder 

 Grassoorten- en rassen die later tot bloei komen kunnen zorgen voor een verhoging van de kwaliteit van 

de uitgestelde eerste snede 

 Bemesten na de uitgestelde eerste snede kan er voor zorgen dat de opbrengst van de hergroei hoger 

wordt 
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2. Soortbesprekingen Kemphaan, Kievit, Scholekster, Tu-

reluur, Watersnip, Wulp 
 

Kemphaan – Philomachus pugnax        Ruff – Kampfläufer – Combattant varié 

 

Wanneer je de volwassen mannetjes van de Kemphaan in volledig ontwikkeld broedkleed ziet 

zou je kunnen denken dat ze ontsnapt zijn uit een poppenkast. De variatie aan kleuren en 

combinaties van die kleuren is groot, maar ook de vorm van hun verenkleed is kenmerkend. 

De vrouwtjes, jonge dieren en ook de mannetjes in de winter zijn veel minder opvallend maar 

dan wel te herkennen aan de regelmatig geschubde bovendelen. 
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De Kemphaan is een van de meest kritische soorten bij het kiezen van zijn broedplaats en kan 

nauwelijks terecht in de intensief beheerde landbouwgronden van vandaag. Oorspronkelijk is 

het een vogel van uitgestrekte vochtige heidegebieden, hoogvenen, moerassen en toendra. 

Later is hij ook gaan broeden in extensief beweid en vochtig grasland. (Adriaens et al., 2007). 

 

Begin april arriveren de Kemphanen op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden april worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 21 tot 23 dagen 

worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een bekleed kuiltje op de 

grond, verstopt in de vegetatie (Kenniscentrum weidevogels). De eieren hebben een lichtbrui-

ne kleur en bruine vlekken. Tot half augustus kunnen er Kemphanen met hun jongen aanwe-

zig zijn in het broedgebied (Stowa). 

 

In Vlaanderen komt de Kemphaan al sinds dertig jaar niet meer tot broeden en wordt hier dan 

ook vermeld ter volledigheid. De kansen voor een mogelijke terugkeer zijn klein. Het is na-

melijk, zoals al vermeld, een zeer kritische soort wat broedgebied betreft. (Adriaens et al., 

2007). 

 

Kievit – Vanellus vanellus         Northern Lapwing – Kiebitz – Vanneau huppé 

 

De Kievit is veruit de bekendste weidevogel. Hij is dan ook zeer herkenbaar. De volwassen 

vogels hebben een duidelijke kuif wat uniek is onder de waadvogels. Verder hebben ze ook 

nog een groen-paars glanzende rug en een maskertekening op hun kop. Onvolwassen Kieviten 

hebben een kortere kuif, donkerbruine bovendelen en een vagere koptekening (Svensson et 

al., 1999/2003). 

 

Kieviten hebben een voorkeur voor open terrein met een lage of zelfs ontbrekende vegetatie. 

Er wordt gebroed in moerassen, veengebieden, kwelders, oeverzones van rivieren, graslandjes 

in de duinen, hooilanden, weilanden en akkers. (Moedt, 1995). 

Kieviten zijn niet kieskeurig bij het kiezen van hun broedplaats. Ze maken zelfs een nest op 

maïsakkers, tussen aardappelruggen en in intensieve raaigraspercelen. Een voorwaarde is wel 

dat er voor de jongen voldoende voedsel aanwezig is. 

 

Begin maart arriveren de Kieviten op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden maart worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 26 tot 28 da-

gen worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een bekleed kuiltje op de 

grond (Svensson et al., 1999/2003). De eieren hebben een lichtgrijzige kleur en bruine vlek-

ken. Tot half augustus kunnen er Kieviten met hun jongen aanwezig zijn in het broedgebied 

(Stowa). 

 

De huidige populatie van Kievit wordt geschat op 14.000 tot 20.000 broedparen. Uit de verge-

lijking van gegevens van eerdere tellingen met die uit de laatste telling (2000-2002) kan geen 

duidelijke trend worden vastgesteld. In tegenstelling tot het algemene beeld is de populatie 

van Kievit dus stabiel gebleven. Enkel in de Kempen werd er wel een duidelijke afname vast-

gesteld. (Devos, 2004b). 

 

Op dit moment is de Kievit in Vlaanderen niet bedreigd in zijn voortbestaan (Devos et al., 

2004). 

 

Scholekster – Haematopus ostralegus          Oystercatcher – Austernfischer – Huîtrier pie 
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De Scholekster is een opvallende verschijning die nauwelijks met andere soorten kan verward 

worden. Het verenkleed is typisch zwart-wit gekleurd, het oog is oranje omringd en de snavel 

is ook fel oranje. Onvolwassen Scholeksters zijn te onderscheiden van adulte exemplaren door 

een doffer verenkleed, een deels zwarte snavel en grijsachtige poten (Svensson et al., 

1999/2003). 

 

Scholeksters zijn niet kieskeurig wat hun broedgebied betreft, maar ze prefereren terreinen 

met weinig tot geen of althans lage vegetatie (Moedt, 1995). Van oorsprong is de Scholekster 

een typische kustvogel die broedt op stranden, op slikken en schorren, en in poldergebieden 

(Moedt). Steeds vaker komen ze ook tot broeden in het binnenland op weilanden en akkers. 

Sinds enkele jaren worden ze dan ook tot de weidevogels gerekend. 

 

Begin april arriveren de Scholeksters op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden april worden de eerste eieren gelegd, meestal drie en dikwijls ook vier, 

die 25 tot 27 dagen worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een simpel 

kuiltje op de grond (Svensson et al., 1999/2003). De eieren hebben een kleur die varieert tus-

sen lichtgrijs en lichtbruin met donkere, grijze en zandkleurige vlekken. Tot eind augustus 

kunnen er Scholeksters met hun jongen aanwezig zijn in het broedgebied (Stowa). 

 

De Scholekster komt vooral tot broeden in de bovenste helft van Vlaanderen, met de grootste 

aantallen in de poldergebieden, Zandig Vlaanderen en de Kempen. De totale populatie wordt 

geschat op 1500 tot 2000 broedparen, waarvan er 450 tot 700 broeden in de Kempen. In 

Vlaanderen is de evolutie van de Scholekster een echt succesverhaal. De aantallen zijn sinds 

de eerste tellingen (1973-1977) alleen maar toegenomen en voorlopig gaat de stijging gewoon 

door. (Devos, 2004a). 

Op dit moment is de Scholekster in Vlaanderen dan ook niet bedreigd in zijn voortbestaan. 

(Devos et al., 2004). 

 

Tureluur – Tringa totanus   Common Redshank – Rotschenkel – Chevalier gambette 

 

De Tureluur is iets minder opvallend dan bijvoorbeeld een Kievit maar als je wat beter kijkt is 

hij toch te herkennen. De romp en kop zijn onopvallend grijs en gespikkeld maar de poten en 

de vrij korte bek zijn fel oranje gekleurd. De jonge dieren zijn te onderscheiden van de vol-

wassen exemplaren door de grove spikkeling op de borst en geeloranje poten.  

Een andere weidevogel waarmee de Tureluur kan worden verward is de Kemphaan en dan 

voornamelijk de vrouwtjes, juveniele dieren, en de mannetjes in winterkleed hiervan. De 

Kemphaan heeft echter in alle kleden duidelijker geschubde bovendelen. (Svensson et al., 

1999/2003) 

 

Tureluurs hebben een voorkeur voor gebieden met een lage vegetatie en hoge grondwater-

standen (Moedt, 1995). Broeden doen ze dan ook in moerassen, kwelders, vochtige weilanden 

en veengebieden (Svensson et al., 1999/2003). 

 

Begin april arriveren de Tureluurs op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden april worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 22 tot 25 dagen 

worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een bekleed kuiltje op de 

grond (Kenniscentrum weidevogels). De eieren hebben een lichtbruine kleur met donkerbrui-

ne vlekken. Tot midden september kunnen er Tureluurs met hun jongen aanwezig zijn in het 

broedgebied (Stowa). 
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In Vlaanderen is de Tureluur een vrij schaarse broedvogel. Naast de redelijk grote populaties 

in de Kust- en Scheldepolders van Antwerpen zijn er verspreid nog enkele restpopulaties of 

geïsoleerde broedgevallen, waaronder in de Noordelijke Kempen. Hier kwamen in de telperi-

ode (2000-2002) nog acht tot tien paren tot broeden. De totale populatie in Vlaanderen wordt 

geschat op 420 tot 450 paren. In de gebieden waar nu nog redelijke aantallen Tureluurs voor-

komen heeft de soort de voorbije decennia een behoorlijke toename gekend. In de meer kriti-

sche gebieden is de trend echter minder positief. In de Kempen is de soort zelfs zo goed als 

verdwenen. (Devos, 2004c). 

Op dit moment heeft de Tureluur in Vlaanderen de status van kwetsbaar (Devos et al., 2004). 

 
Watersnip – Gallinago gallinago                   Common Snipe – Bekassine – Bécassine des marais 

 

De Watersnip is een onopvallende vogel met een teruggetrokken levenswijze. Zijn verenkleed 

is gemaakt om zo weinig mogelijk op te vallen. Kenmerkend zijn de koptekening met streping 

en de lange rechte snavel. 

 

De typische leefomgeving van de Watersnip is veengebied waar beperkte struikgroei getole-

reerd wordt. Ze nestelen in verlandingszones van venen en moerasgebieden, vochtige hooi-

landen en extensief beheerde weilanden. (Moedt, 1995). 

 

Midden maart arriveren de Watersnippen op de broedplaats en volgen enkele weken balts 

(Stowa, s.a.). Vanaf begin april worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 19 tot 21 

dagen worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest is een goed verstopt kuil-

tje op de grond (Svensson et al., 1999/2003). De eieren hebben een lichtbruine kleur en bruine 

vlekken. Tot eind september kunnen er Watersnippen met hun jongen aanwezig zijn in het 

broedgebied (Stowa, s.a.). 

 

De Watersnip is een zeldzame broedvogel in Vlaanderen. In de periode 2006-2007 werd de 

populatie geschat op respectievelijk 33 en 29 broedparen (Vermeersch & Anselin, 2009). De 

laatste jaren lijkt de populatie zich te stabiliseren na een geleidelijke afname tijdens de laatste 

decennia (Stevens, 2004a). Op dit moment is de Watersnip in Vlaanderen met uitsterven be-

dreigd (Devos et al., 2004). 

 

Wulp – Numenius arquata      Eurasian curlew – Groβer Brachvogel – Courlis cendré 

 

Op zich is de Wulp een onopvallende vogel met een bruingrijs gevlekt verenkleed dat er voor 

zorgt dat de vogels goed gecamoufleerd zijn wanneer ze op de grond zitten. Als men ze dan 

toch te zien krijgt is vooral de snavel kenmerkend. Die is lang en geleidelijk omlaag gebogen. 

 

De Wulp broedde oorspronkelijk enkel in vochtige heide en in veengebieden. Steeds vaker 

doet hij dat ook in cultuurland, dus in weilanden en op akkers (Adriaens et al., 2007). Wulpen 

tolereren meer dan de meeste andere weidevogels enige boomgroei en broeden soms verras-

send dicht bij houtkanten en bomenrijen (Moedt, 1995). 

 

Begin maart arriveren de Wulpen op de broedplaats en volgen enkele weken balts (Stowa, 

s.a.). Vanaf midden maart worden de eerste eieren gelegd, gewoonlijk vier, die 27 tot 29 da-

gen worden bebroed (Kenniscentrum weidevogels, s.a.). Het nest wordt gemaakt op de grond 

en is vrij groot en open (Kenniscentrum weidevogels). De eieren zijn groenig van kleur met 

bruine vlekken. Tot half augustus kunnen er Wulpen met hun jongen aanwezig zijn in het 

broedgebied (Stowa). 
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De Wulp is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen. De huidige populatie wordt geschat op 

500 à 600 paren, waarvan de meeste tot broeden komen in de Kempen. (Adriaens et al., 

2007). Ten opzichte van de vorige telperiode zijn enkele nieuwe broedgebieden ingenomen 

buiten de klassieke gebieden. Dit verklaart waarschijnlijk ook de lichte toename in aantallen. 

(Van Der Krieken, 2004). Op dit moment is de Wulp in Vlaanderen niet bedreigd in zijn 

voortbestaan (Devos et al., 2004). 

 

 

3. Botanisch beheer en bedreigingen per type 
 

Bedreigingen per type 

 

Ruigten 

 

De grote verscheidenheid in subtypes afhankelijk van de vochttoestand en voedselrijkdom 

maakt dat telkens andere bedreigingen belangrijk zijn. Eutrofiëring is bijvoorbeeld voor de 

voedselarmere subtypes een probleem en kan leiden tot overwoekering door enkele concur-

rentiekrachtige en meestal minder zeldzame soorten zoals Grote brandnetel en Akkerdistel. 

Natte varianten zoals die in moerasgebieden en beekdalen zijn extra gevoelig voor verdroging 

en verandering in de dynamiek van tijdelijke overstromingen. (Sterckx et al., 2007). 

 

 

Rietlanden 

 

Rietlanden zijn vooral gevoelig voor wijzigingen in hydrologische processen en waterkwali-

teit (Weeda, 2000a). Daarnaast zorgt het achterwege blijven van beheer dat de dynamiek ver-

dwijnt en een verruigd stabiel rietmoeras ontstaat (Vandenbussche et al., 2002). 

Als beide factoren zich tegelijkertijd voordoen dan treedt uiteindelijk verbossing op (Boeye et 

al., 2004). 

 

 

 Grotezeggenvegetaties 

 

Door de sterke overeenkomst in groeiplaatscondities met rietland en andere vegetatietypes 

van natte gebieden kan ook hier wijziging in waterregime als voornaamste bedreiging worden 

vernoemd.  

 

 

 Kleinezeggenvegetaties 

 

We hebben al gezien dat deze groep afhankelijk is van matig voedselrijk water uit een menge-

ling van rijker grondwater met arm regenwater. Verstoring van dit evenwicht is, naast meer 

algemene zaken als vervuiling en verbossing, voor dit vegetatietype een belangrijke bedrei-

ging. 

 

 

Heischrale graslanden 
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Omdat de vegetatie binnen dit type afhankelijk is van een zwak gebufferd milieu is de groot-

ste bedreiging verzuring door depositie van stikstof- en zwavelverbindingen (Weeda, 2002a). 

In combinatie met verdroging en eutrofiëring kan te sterke vergrassing optreden door soorten 

als Pijpestrootje of Pitrus (Sterckx et al., 2007). Omdat het gaat om een vegetatie van voed-

selarme milieus zorgt eutrofiëring er ook voor dat heel wat van de kenmerkende plantensoor-

ten verdwijnen (Ceulemans et al., 2009). 

 

 

 Dottergraslanden 

 

In de relicten die nog over zijn van dit zeldzame habitattype is verdroging de belangrijkste 

oorzaak van de verdere achteruitgang (Jansen et al., 2002). Een goede waterkwaliteit is even-

eens van belang. De voorkeur gaat uit naar aanvoer van niet te voedselrijk oppervlaktewater 

in een goed evenwicht met grondwaterafhankelijke kwel die basenrijk genoeg is om verzuring 

tegen te gaan (Bakker en de Vries, 2009).  

 

 

Struisgraslanden 

 

Naast in bepaalde natuurgebieden komt deze vegetatie nog voor in wegbermen. In dit geval 

zijn het verharden van wegen en een slecht bermenbeheer nadelig voor het behoud (Zwaene-

poel et al., 2002c). Struisgraslanden zijn typisch voor de armste gronden. Zo gauw er bemest 

wordt of de eutrofiëring van buitenaf te sterk wordt, degenereert dit type (Sterckx et al., 

2007). 

 

 

Glanshavergraslanden 

 

Intensivering van het landbouwgebruik heeft er voor gezorgd dat dit soort graslanden nage-

noeg verdwenen zijn (Zwaenepoel et al., 2002d). De komst van kunstmest en het inschakelen 

van ‘grasakkerbouw’ in de vruchtwisseling met dominantie van raaigras zijn nefast geweest 

voor grote arealen soortenrijke cultuurgraslanden (Weeda, 2002b). 

 

 

Beheer per type 

 

Ruigten 

 

Ruigten worden in stand gehouden door ze niet jaarlijks te maaien, maar toch wel af en toe 

om de successie naar struweel of bos tegen te houden (Zwaenepoel, 2004). Boomopslag die 

toch dreigt uit te groeien, kan best om de 5 à 10 jaar worden verwijderd (Sterckx et al., 2007). 

Maaien gebeurt best om de 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de voedselrijkdom, en gefaseerd door 

telkens een deel van het terrein te maaien (Van Uytvanck, 2012). Voor natte ruigten is het 

herstel en behoud van de hydrologie noodzakelijk waarbij vooral aandacht moet geschonken 

worden aan voldoende hoge grondwatertafel, de dynamiek in beekvalleien en het beperken 

van de toevoer van nutriënten en vervuilende stoffen (Sterckx et al., 2007). 

 

 

Rietlanden 
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Waar grachten of beken door het rietland lopen is waterpeilbeheer mogelijk door plaatsen en 

regelen van stuwen en door dempen en/of verbinden van grachten (Boeye et al., 2004). Wan-

neer de rietvegetatie te hard verruigt doordat de standplaats te voedselrijk is geworden kan 

men door tweemaal per jaar maaien op 3 tot 5 jaar tijd verschralen (van Paassen et al., 1998). 

Is de uitgangssituatie wel goed dan is een gefaseerd cyclisch maaibeheer van 2 tot 5 jaar te 

verkiezen boven het jaarlijks maaien van al de vegetatie (Boeye et al., 2004). Maaien in de 

winter zorgt er voor dat verruigde en gedegradeerde rietlanden terug vitale rietgroei vertonen 

(Vandenbussche et al., 2002). 

 

 

 Grotezeggenvegetaties 

 

De Becker (2004) noemt de grotezeggenvegetaties een variant van natte ruigten wat niet ge-

bruikelijk is. Het beheer is echter gelijkaardig, namelijk maaien om de 2 tot 4 jaar en dit om te 

sterke verruiging en verbossing tegen te gaan (van den Broek et al., 2010). Maaien kan best 

gebeuren tijdens de herfst omdat door maaien in de zomer er zich veelal een hooilandtype 

ontwikkelt dat behoort tot de dottergraslanden of zwartezeggenvegetaties (Weeda et al., 

1995). 

 

 

 Kleinezeggenvegetaties 

 

Maaibeheer is nodig om de typische vegetatie in stand te houden en mag in voedselrijke om-

standigheden zelfs al vroeg in het jaar gebeuren zonder gevaar voor verlies van zeldzamere 

doelsoorten (Vandenbussche et al., 2002). Tegenhouden van opkomend struweel is uiteraard 

ook nodig voor de instandhouding. Indien herstel nodig maar niet te realiseren is door maaien, 

dan zal plaggen nodig zijn (Weeda, 2000b). 

 

 

Heischrale graslanden 

 

Om schraalgraslanden in stand te houden kunnen ze best gemaaid worden, in grotere gebieden 

eventueel aangevuld met (na-)begrazing (Sterckx et al., 2007). Maaien gebeurt idealiter na het 

groeiseizoen eind augustus, eventueel voorafgegaan door een maaibeurt eind juni indien de 

omstandigheden te voedselrijk zijn en verschraling nodig is (Demolder, 2012a). Begrazing 

alleen kan ook en zelfs in rijkere situaties kunnen er door bepaalde invloeden van de grazers 

goede resultaten gehaald worden (Hendriks et al., 1985). Dichtheden tot 1 GVE/ha/jaar zijn 

gebruikelijk en dit jaarrond of als nabegrazing vanaf september of oktober (Demolder, 

2012a). Voor herstel is kleinschalig en gefaseerd plaggen een optie maar dan moeten andere 

randvoorwaarden voor succes, zoals de aanwezigheid van voldoende, matig basenrijke kwel 

en een vitale zaadbank die herkolonisatie door doelsoorten toelaat, vervuld zijn (Dijkgraaf et 

al., 1993). In zure omstandigheden is bekalken (tot 2 ton/ha) na het plaggen nodig om nitrifi-

catie van storende ammoniumophopingen tegen te gaan (Dorland et al., 2003). 

 

 

 Dottergraslanden 

 

Jaarlijks een of twee keer maaien is belangrijk om de typische dottergraslanden in stand te 

houden (Sterckx et al., 2007). Nabegrazing kan eventueel bijkomend toegepast worden maar 

levert voor dit type niet de beste resultaten op (Zwaenepoel et al., 2002b). Maai- en graasbe-
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heer zijn echter in veel gevallen niet toereikend om het verdwijnen door geleidelijke verzuring 

van bepaalde zeldzame, basenminnende soorten te voorkomen (Jansen et al., 2007). Lokale, 

hydrologische herstelmaatregelen zijn dan aangewezen. 

 

 

Struisgraslanden 

 

Onder matig voedselrijke omstandigheden is maaien de meest voor de hand liggende beheer-

vorm (Sterckx et al., 2007). Verschralend beheer kan er zelfs na vijf jaar al voor zorgen dat 

typische soorten terugkeren (Elzebroek et al., 1991). Voor het behoud is naast maaien ook 

extensieve begrazing een optie (Demolder, 2012a). Enkele subtypes zijn echter gevoelig voor 

betreding en dus moet de graasdruk beperkt worden (Weeda, 2002c). 

 

 

Glanshavergraslanden 

 

In de voedselrijkste varianten kan twee of zelfs drie keer gemaaid worden per jaar eventueel 

gevolgd door nabegrazing (Zwaepoel et al., 2002d). Op percelen die niet genoeg hergroei 

kennen om een derde keer te maaien maar wel in die mate dat de vegetatie te hoog wordt om 

zo de winter in te gaan, is nabegrazing aan te raden (Sterckx et al., 2007). Maaien gebeurt best 

gefaseerd en kan vanaf eind juni, met een tweede maaibeurt in september (Demolder, 2012b). 

Seizoensbegrazing vanaf eind juni is een optie om variatie te creëren of in stand te houden 

met bloemrijke ruigten en struweel als bijkomende elementen (Sterckx et al., 2007). Drie 

GVE/ha is hierbij de maximum densiteit (Demolder, 2012b). 

 

 

4. Voorbeeld van gebruiksovereenkomst ANB   
 

 

GRATIS GEBRUIKSOVEREENKOMST  
 

GO/GeheulseDijk5 
ANB/ANT/2013/00121 

 

 

 

Tussen  

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, bij delegatie vertegenwoordigd door Dhr. 

Patrick Engels, Regiobeheerder Turnhoutse Kempen van het Agentschap voor Natuur en Bos, met 

zetel in het Ferraris-gebouw te 1000 Brussel, Koning Albert II Laan 20, bus 8, hierna genoemd ‘de beheerder’ 

En Marc Leemans, Laar 29  te 2381 Weelde, hierna genoemd ‘de gebruiker’ 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst 

Met deze overeenkomst verleent de beheerder aan de gebruiker, die aanvaardt, het gebruik van volgende on-

roerende goederen 

 

Kadastraal gekend als  Volledig? 
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Gemeente Afdeling Sectie Nr Ja/Nee  

MERKSPLAS  1  D  0008/00K003  Ja  

MERKSPLAS  1  D  0008/00L003  Ja  

MERKSPLAS  1  D  0008/00D003  Ja  

 

met een gezamenlijke oppervlakte van 5,2506 ha en door beide partijen goed gekend. De gebruiker erkent de 

oppervlakte als nauwkeurig. 

Artikel 2 - Doel van de overeenkomst 

Het toegekende gebruik gebeurt enkel en alleen om de landschappelijke en ecologische waarden van de perce-

len te behouden, te herstellen of te ontwikkelen. De gebruiker erkent dat de hierna beschreven handelingen 

enkel gebeuren om dat doel te bereiken. 

De gebruiker verbindt er zich toe de aldus bepaalde bestemming te eerbiedigen. Zonder voorafgaandelijke schrif-

telijk toestemming van de eigenaar mag geen wijziging van de bestemming van de in gebruik gegeven goederen 

gebeuren. 

 

Binnen de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst behoudt het Vlaamse Gewest steeds haar rechten als 

beheerder. 

Artikel 3 – Betredingsrecht, Toezicht en Aansprakelijkheid  

De bevoegde ambtenaren of andere aangestelden, vergunningshouders of lasthebbers van het Vlaams Gewest als 

beheerder, hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven goederen inclusief de constructies, inrichtingen en 

voorzieningen om redenen die verband houden met de controle op de naleving van gebruiksbepaling, het uitvoe-

ren van wetenschappelijk onderzoek of waarnemingen en het vrijwaren van de openbare veiligheid. 

De beheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke vorm van lichamelijke of stof-

felijke schade aan personen, dieren of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het ge-

bruik van de onroerende goederen die het voorwerp zijn van deze overeenkomst. De gebruiker zorgt er voor 

dat hij over de nodige verzekeringen beschikt en de nodige veiligheidsvoorschriften neemt bij het uitvoeren van 

werkzaamheden. 

De beheerder kan te allen tijde werken uitvoeren of laten uitvoeren in het kader van natuurontwikkeling en 

natuurbeheer zonder dat dit enig recht kan geven op schadeloosstelling aan de gebruiker. De gebruiker moet 

de uitvoering van beheerwerken of acties die gebeuren op het terrein op last van of met de toestemming van 

de beheerder zoals wetenschappelijk onderzoek, geleide wandelingen e.d. ongehinderd laten doorgaan en, 

indien noodzakelijk, op aanwijzen van de beheerder de nodige schikkingen treffen opdat deze acties ongestoord 

zouden kunnen verlopen.  Als dergelijke werken of activiteiten plaatsvinden, zal de beheerder de gebruiker op 

voorhand op de hoogte brengen. 

De gebruiker houdt het terrein vrij van enig afval, ongeacht de herkomst en zorgt ervoor  dat het terrein steeds 

in goede staat van onderhoud blijft. 

Bij gebeurlijke ongevallen dient Franciscus Heyns  verwittigd te worden. 

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst 

Het gebruik gaat in vanaf  1/04/2013 en loopt tot en met 31/12/2013. Stilzwijgende verlenging is niet mo-

gelijk. 

Artikel 5 - Mogelijkheden, verplichtingen en beperkingen van het gebruik 

Om het doel, zoals omschreven in Artikel 2, te verwezenlijken, neemt de gebruiker de volgende maatregelen: 

§1. Beheermaatregelen 
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1. Maaibeheer 
 

Activiteit Van Tot Info 

Afvoeren/Persen/Oprapen/Samenharken  15/07  30/11  Bijkomende opmerkingen: 

Na 15/7 mag (een deel van) het 

grasland enventueel ook gemaaid 

worden. 

 

Houtige gewassen dikker dan een duim worden ontzien bij de maaiwerken. Er mag geen gemaaide vegetatie 

achterblijven of verbrand worden op het terrein. Maaisel dat in greppels of poelen is terechtgekomen, wordt 

onmiddellijk verwijderd. Maaisel dat niet verwijderd is na afloop van de overeenkomst wordt door de beheerder 

op kosten van de gebruiker naar een erkende verwerkingsplaats verwijderd.  

 

2. Begrazing 
 

Activiteit Van Tot Info 

Begrazen  15/05  30/11  Begrazen door: Runderen 

Onderhoud omheining: Nee 

Gebruik mobiel raster: Nee 

Bijkomende opmerkingen: 

Het gebruik bestaat uit beweiding in functie 

van weidevogels. Van 15 mei tot 1 juni mag 

de graasdruk niet hoger zijn dan 5 GVE Van 1 

juni tot 30 november mag de graasdruk niet 

hoger zijn dan 15 GVE  

 

De afsluiting, inclusief toegangspoort, is eigendom van de beheerder. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

dagelijks toezicht, het klein onderhoud en de goede werking van de afrastering en de bewaking van de  dieren. 

Vaststelling van ernstige gebreken aan de afsluiting dient onverwijld aan de beheerder gemeld te worden. Voor 

zover de gebreken niet te wijten zijn aan wanbeheer wordt de afsluiting hersteld door de gebruiker. 

 

Begrazing gebeurt door dieren die allen een rustig karakter hebben. De gebruiker behoudt de volledige verant-

woordelijkheid over de ingeschaarde dieren. Hij staat zelf in voor de drinkwatervoorziening van de dieren, be-

waakt er het welzijn van en ziet er op toe dat de dieren in goede gezondheid verkeren. 

 

Bijvoederen van de dieren is niet toegestaan, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na voorafgaandelijke 

goedkeuring door de beheerder. 

 

§3. Verbodsbepalingen 

Bestrijdingsmiddelen  Is niet toegestaan  

Bemesting  Het perceel mag bemest worden met stalmest met een maximum 

stikstofgift van 120 kg/ha.   
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Op het terrein mogen geen ontwateringswerken worden uitgevoerd. 

Het aanvaarden van vergoedingen of subsidies die door de Vlaamse Landmaatschappij worden uitbetaald, is 

voor de percelen waarop de overeenkomst van toepassing niet toegestaan. 

 

§6. Andere 

Andere  Er mag niet gescheurd, gefreesd, heringezaaid of doorgezaaid wor-

den, noch zijn andere landbouwwerkzaamheden toegestaan buiten 

diegene die hierboven uitdrukkelijk vermeld zijn.  

Andere  Het Agentschap voor Natuur en Bos dringt er op aan om geen vee in 

te zetten dat behandeld is of wordt met producten op basis van de 

actieve stof ivermectine (bvb. Equimax, Eqvalan, Eqvalan Duo, Era-

quell, Furexel, Hippomec, Hippomec 800, Noromectin, Sectolin Ont-

wormpakket, Sivermec Pasta, Ivomec, Ivomec SR).  

Andere  De gebruiker staat in voor de bestrijding van distels. Dit kan manu-

eel of machinaal gebeuren, maar niet met chemische bestrijdings-

middelen.  

Andere  In het kader vaan een thesis onderzoek zullen er 4 perceeltjes van 

10m² afgerasterd worden.  

 

 

Artikel 6 – Overdracht 

Deze overeenkomst is persoonlijk. De gronden kunnen niet doorgegeven of verpacht worden aan derden.  

Beide partijen erkennen uitdrukkelijk dat het gebruik van de vermelde percelen ten kostenloze en ten tijdelijke 

titel is, zonder dat dit enig pachtrecht of concessierecht in zijn hoofde tot gevolg zal hebben, ook niet bij wijzi-

gende wetgeving. 

Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst heeft, bij het beëindigen van het gebruik, geen van beide 

partijen recht op enige vergoeding. 

Artikel 7 – Perceelsregistratie en Mestbank 

Het is de gebruiker toegestaan de oppervlakte van de werkelijk door hem gebruikte percelen te registreren voor 

het activeren van zijn toeslagrechten voor zover zij voldoen aan de subsidiabiliteitsvoorwaarden  van land-

bouwgronden. In dat geval dient hij deze percelen te registeren als A-perceel waarbij de startdatum van inge-

bruikname wordt vastgelegd op 16 januari. De inschrijver is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan deze 

randvoorwaarden.  

Indien de gebruiker de betrokken percelen niet wenst te gebruiken voor het activeren van toeslagrechten, dient 

hij de gebruikte oppervlakte van de gebruikte percelen te registreren als I-perceel, met startdatum 16 januari. 

 

Bij begrazing mag de gebruiker de oppervlakte van de percelen in gebruik meerekenen in de verantwoording 

van zijn of haar mestafzet. Daarvoor wordt een inscharingscontract opgemaakt, dat bij dit contract gevoegd 

wordt. ANB bezorgt dit aan de Mestbank. 

 

Artikel 9 – Geldigheid 
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Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van 

de overige bepalingen van de overeenkomst. Enkel de ongeldige bepaling zal geen rechtskracht hebben. De 

overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van toepassing. 

Artikel 10 -  Opzeg 

De beheerder heeft steeds het recht om eenzijdig en zonder enige vorm van schadeloosstelling de overeenkomst 

te verbreken indien het openbaar belang dit vereist of indien de gebruiker in gebreke zou zijn om de voorwaarden 

van deze overeenkomst na te leven.  

Deze verbreking gebeurt met een bij post verzonden aangetekende brief. Binnen de 30 kalenderdagen na de ont-

vangst van dit aangetekend schrijven dient het gebruik van de percelen te zijn stopgezet. Eventuele kosten voor 

het herstel in de vroegere toestand zijn volledig ten koste van de gebruiker, onverminderd schadevergoeding. 

De gebruiker kan het gebruik op elk ogenblik met grondige motivering en per post aangetekend schrijven aan de 

opdrachtgever opzeggen. 

Artikel 11 - Geschillen 

Alle conflicten en geschillen die uit de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst zouden kunnen 

voortspruiten, zullen bij voorrang bij consensus beslecht worden. 

Bij gebreke daaraan vallen eventuele conflicten en geschillen uitsluitend onder de bevoegdheden van de 

rechtbank  van het gerechtelijk arrondissement waar het goed gelegen is. 

Onderhavige overeenkomst werd opgemaakt te 2300 Turnhout op 18/02/2013 in 2 exemplaren waarvan 

elke partij erkent er één te hebben ontvangen. 

 

Voor de beheerder,  

 

Patrick Engels 

Regiobeheerder Turnhoutse Kempen 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

 

Voor de gebruiker, 

 

Marc Leemans 

  

 

5. Resultaten onderzoek op perceelniveau 
 

 Bodem 

 

 Gegevens per plot 

 

o NP1 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 

 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 17,7 13,7 31,4 0,18 0,14 

P2 11,1 11,5 22,6 0,19 0,10 

P3 12,3 10,6 22,8 0,20 0,13 
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Gemiddeld 13,7 11,9 25,6 0,2 0,1 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 0,5 0,6 14,9 18,3  

P2 0,7 0,5 17,9 14,5  

P3 0,6 0,4 15,6 11,6  

Gemiddeld 0,6 0,5 16,1 14,8  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 

 % % % dr grond / / 

P1 21,7 18,3 2,9 5,1 16,1 

P2 19,8 17,1 2,7 4,9 14,2 

P3 21,0 18,9 3,1 5,0 15,2 

Gemiddeld 20,8 18,1 2,9 5,0 15,2 

 

o NP2 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 

 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 6,3 6,3 12,6 0,08 0,04 

P2 8,2 6,3 14,5 0,11 0,04 

P3 7,5 6,3 13,8 0,09 0,03 

Gemiddeld 7,3 6,3 13,6 0,1 0,0 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 1,1 0,7 28,7 9,0  

P2 1,4 0,5 19,5 5,4  

P3 1,5 0,4 23,9 7,8  

Gemiddeld 1,3 0,5 24,0 7,4  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 

 % % % dr grond / / 

P1 15,9 13,5 1,1 4,9 13,1 

P2 12,4 12,4 1,7 4,8 15,4 

P3 11,6 11,2 1,3 4,8 14,7 

Gemiddeld 13,3 12,4 1,4 4,8 14,4 

 

o ANB1 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 

 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 18,8 7,8 26,6 0,19 0,04 

P2 12,5 6,3 18,8 0,21 0,04 

P3 14,3 6,3 20,6 0,18 0,03 

Gemiddeld 15,2 6,8 22,0 0,2 0,0 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 2,3 0,3 43,2 8,3  

P2 1,4 1,6 38,5 5,2  

P3 0,9 0,2 20,9 2,9  

Gemiddeld 1,5 0,7 34,2 5,5  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 
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 % % % dr grond / / 

P1 19,5 12,5 2,2 4,8 12,1 

P2 21,4 13,9 2,9 5,1 13,7 

P3 21,1 13,0 2,4 5,0 13,8 

Gemiddeld 20,7 13,1 2,5 5,0 13,2 

 

o ANB2 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 

 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 19,2 10,7 29,9 0,17 0,08 

P2 11,7 6,8 18,5 0,17 0,04 

P3 11,0 6,3 17,3 0,15 0,03 

Gemiddeld 14,0 7,9 21,9 0,2 0,0 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 0,5 0,3 19,9 9,6  

P2 0,4 0,2 17,8 2,6  

P3 0,8 0,3 25,5 3,1  

Gemiddeld 0,6 0,3 21,1 5,1  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 

 % % % dr grond / / 

P1 19,9 14,4 2,4 5,1 14,4 

P2 18,8 12,8 2,4 4,8 14,4 

P3 17,3 11,6 2,0 5,1 13,4 

Gemiddeld 18,7 12,9 2,3 5,0 14,1 

 

o VH 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 

 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 30,1 7,2 37,3 0,16 0,05 

P2 18,1 6,3 24,4 0,13 0,04 

P3 68,2 7,9 76,1 0,18 0,05 

Gemiddeld 38,8 7,1 45,9 0,2 0,0 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 1,0 0,5 33,9 11,6  

P2 0,9 0,4 30,8 11,1  

P3 1,2 0,4 31,9 11,9  

Gemiddeld 1,0 0,4 32,2 11,5  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 

 % % % dr grond / / 

P1 14,1 9,3 2,0 5,1 12,8 

P2 11,9 9,6 2,1 4,7 15,5 

P3 14,6 10,2 2,4 4,8 13,9 

Gemiddeld 13,5 9,7 2,2 4,9 14,1 

 

o VDL 

 Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60 Ntot 0-30 Ntot 30-60 
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 kg/ha kg/ha kg/ha % dr grond % dr grond 

P1 23,2 9,3 32,5 0,16 0,04 

P2 17,4 12,2 29,7 0,17 0,06 

P3 23,9 8,7 32,6 0,19 0,05 

Gemiddeld 21,5 10,1 31,6 0,2 0,0 

 P 0-30 P 30-60 P Amm 0-30 P Amm 30-60  

 mg/kg mg/kg mg/100g mg/100g  

P1 0,9 0,3 24,8 6,9  

P2 0,7 0,2 24,3 6,2  

P3 0,7 0,2 21,6 7,4  

Gemiddeld 0,8 0,2 23,6 6,8  

 Vocht 0-30 Vocht 30-60 OC 0-30 pH 0-30 C/N 0-30 

 % % % dr grond / / 

P1 18,5 11,0 2,3 5,3 13,9 

P2 16,3 13,1 2,1 4,7 12,3 

P3 17,4 11,7 2,5 5,4 13,4 

Gemiddeld 17,4 11,9 2,3 5,1 13,2 

 

 

 Correlaties parameters onderling 

 

Onderstaande tabel geeft de correlatiecoëfficiënten weer tussen de verschillende gemeten pa-

rameters. Die in het vet gedrukt duiden op een significante correlatie op een p-niveau van 

0,05. De parameters die met geen enkel andere parameter significant gecorreleerd zijn, wer-

den al achterwege gelaten. Voor de bodemparameters ging het om Prod mei, Prod juni, RC 

mei, RC aug en P CaCl2 30-60. 

 

 Vocht 

0-30 

Vocht 

30-60 

Nmin 

0-30 

Nmin 

30-

60 

Nmin 

0-60 

Ntot 

0-30 

Ntot 

30-

60 

OC% pH C/N 

Prod aug -0,18 -0,40 0,59 -0,05 0,57 0,12 -0,07 0,10 -0,03 -0,10 

Prod tot -0,23 -0,62 0,65 -0,27 0,59 0,11 -0,33 0,02 -0,09 -0,28 

Vocht 0-30 1,00 0,74 -0,17 0,54 -0,08 0,78 0,51 0,75 0,60 -0,09 

Vocht 30-60 0,74 1,00 -0,36 0,78 -0,23 0,46 0,84 0,60 0,43 0,38 

Nmin 0-30 -0,17 -0,36 1,00 0,07 0,99 0,26 0,00 0,20 -0,16 -0,16 

Nmin 30-60 0,54 0,78 0,07 1,00 0,22 0,50 0,94 0,63 0,41 0,40 

Nmin 0-60 -0,08 -0,23 0,99 0,22 1,00 0,33 0,14 0,29 -0,09 -0,09 

Ntot 0-30 0,78 0,46 0,26 0,50 0,33 1,00 0,48 0,95 0,43 -0,07 

Ntot 30-60 0,51 0,84 0,00 0,94 0,14 0,48 1,00 0,66 0,37 0,53 

OC% 0,75 0,60 0,20 0,63 0,29 0,95 0,66 1,00 0,41 0,24 

pH 0,60 0,43 -0,16 0,41 -0,09 0,43 0,37 0,41 1,00 -0,11 

C/N -0,09 0,38 -0,16 0,40 -0,09 -0,07 0,53 0,24 -0,11 1,00 

RE mei -0,42 -0,27 0,69 0,14 0,69 0,06 0,22 0,14 -0,23 0,23 

RE juni -0,58 -0,52 0,64 -0,11 0,61 -0,11 -0,05 -0,09 -0,25 0,07 

RE aug -0,36 -0,14 0,56 0,25 0,58 0,07 0,31 0,15 -0,09 0,22 

RC juni 0,56 0,49 -0,52 0,10 -0,49 0,21 0,02 0,14 0,19 -0,17 

Vertering 0,14 -0,15 0,52 0,15 0,54 0,67 0,14 0,60 0,16 -0,12 
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mei 

Vertering 

juni 

-0,43 -0,47 0,69 -0,03 0,67 0,06 0,01 0,08 -0,15 0,04 

Vertering 

aug 

-0,15 -0,51 0,69 -0,20 0,64 0,33 -0,21 0,23 0,00 -0,26 

VEM mei 0,05 -0,10 0,54 0,22 0,56 0,57 0,24 0,56 0,09 0,02 

VEM juni -0,44 -0,47 0,70 -0,05 0,67 0,06 0,00 0,07 -0,18 0,03 

VEM aug -0,29 -0,47 0,71 -0,09 0,68 0,21 -0,09 0,17 -0,08 -0,12 

 

Voor de moeilijk opneembare fosfor werden deze resultaten bekomen: 

 

 P Amm 0-30 P Amm 30-60 

Nmin 30-60 -0,50 0,77 

Ntot 30-60 -0,55 0,76 

P CaCl2 0-30 0,75 -0,19 

C/N -0,69 0,33 

RE aug 0,02 0,68 

 

 

 Invloed van beheer 

 

Om te kijken of verschillen in beheer invloed hebben op de gemeten parameters werd een 

One-way ANOVA-test uitgevoerd. Een p-waarde kleiner dan 0,05 wijst erop dat er een 

significant verschil is op basis van beheer tussen de drie groepen (NP, ANB en LB). 

 

Parameter P-waarde Significant? 

Vocht 0-30 0,08414 0 

Vocht 30-60 0,00991 1 

Nmin 0-30 0,02362 1 

Nmin 30-60 0,46788 0 

Nmin 0-60 0,02865 1 

Ntot 0-30 0,30348 0 

Ntot 30-60 0,10304 0 

OC% 0,7332 0 

PCaCl2 0-30 0,86906 0 

PCaCl2 30-60 0,60474 0 

P Amm 0-30 0,15339 0 

P Amm 30-60 0,03702 1 

pH 0,82118 0 

C/N 0,10866 0 
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Nmin 0-30 Nmin 30-60 Nmin 0-60

NP1 13,69 11,91 25,60

NP2 7,34 6,30 13,64

ANB1 15,19 6,81 22,00

ANB2 13,98 7,94 21,91

VH 38,79 7,11 45,90

VDL 21,53 10,07 31,59

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Nmin (kg/ha) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL

Ntot 0-30 Ntot 30-60

NP1 0,19 0,13

NP2 0,09 0,04

ANB1 0,19 0,04

ANB2 0,16 0,05

VH 0,16 0,05

VDL 0,17 0,05

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20

Ntot (% droge grond) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL
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P 0-30 P 30-60

NP1 0,60 0,50

NP2 1,33 0,53

ANB1 1,53 0,70

ANB2 0,57 0,27

VH 1,03 0,43

VDL 0,77 0,23

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Makkelijk oplosbare fosfor (mg/kg) - 

perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL

P-Al 0-30 P-Al 30-60

NP1 16,13 14,80

NP2 24,03 7,40

ANB1 34,20 5,47

ANB2 21,07 5,10

VH 32,20 11,53

VDL 23,57 6,83

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Moeilijk oplosbare fosfor 
(mg/100g) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL
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 Productie 

 

 Gegevens per plot 

 

o NP1 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

Vocht 0-30 Vocht 30-60 C/N 0-30

NP1 20,83 18,10 15,15

NP2 13,30 12,37 14,41

ANB1 20,67 13,13 13,17

ANB2 18,67 12,93 14,07

VH 13,53 9,70 14,07

VDL 17,40 11,93 13,21

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Vocht (%) en C/N - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL

OC 0-30 pH 0-30

NP1 2,92 5,03

NP2 1,36 4,82

ANB1 2,50 4,96

ANB2 2,27 5,01

VH 2,17 4,86

VDL 2,30 5,14

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

OC (% droge grond) en pH - 
perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL
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 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 999 2470 1575 4045 

P2 776 2075 1554 3629 

P3 312 2783 1811 4594 

Gemiddeld 696 2443 1647 4089 

 

o NP2 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 775 3391 2270 5661 

P2 565 2582 650 3232 

P3 969 2936 489 3425 

Gemiddeld 770 2970 1137 4106 

 

o ANB1 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 1648 4802 1352 6154 

P2 1240 4433 1675 6108 

P3 1910 4853 1639 6492 

Gemiddeld 1599 4696 1555 6251 

 

o ANB2 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 4018 5381 2651 8032 

P2 1887 4028 2182 6209 

P3 1435 4762 2038 6800 

Gemiddeld 2447 4724 2290 7014 

 

o VH 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 2813 2966 3180 8959 

P2 3119 3275 3903 10297 

P3 2644 3935 3480 10060 

Gemiddeld 2859 3392 3521 9772 

 

o VDL 

 Productie mei Productie juni  Productie augustus Productie totaal 

 kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha kg DS/ha 

P1 4660 7909   

P2 6272 8769   

P3 4529 5761   

Gemiddeld 5154 7480   

 

 

 Correlaties parameters onderling 
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Onderstaande tabel geeft de correlatiecoëfficiënten weer tussen de verschillende gemeten pa-

rameters. Die in het vet gedrukt duiden op een significante correlatie op een p-niveau van 

0,05. De parameters die met geen enkel andere parameter significant gecorreleerd zijn, wer-

den al achterwege gelaten. Voor de productieparameters ging het om Vocht 0-30, Nmin 30-

60, Ntot 0-30, Ntot 30-60, P CaCl2 0-30, P CaCl2 30-60, P Amm 0-30, P Amm 30-60, OC%, 

pH, C/N en RC mei. 

 

 

 Prod 

mei 

Prod 

juni 

Prod 

aug 

Prod 

tot 

Prod mei 1,00 0,53 0,73 0,84 

Prod juni 0,53 1,00 0,18 0,46 

Prod aug 0,73 0,18 1,00 0,92 

Prod tot 0,84 0,46 0,92 1,00 

Vocht 30-60 -0,51 -0,29 -0,40 -0,62 

Nmin 0-30 0,49 0,12 0,59 0,65 

Nmin 0-60 0,47 0,07 0,57 0,59 

RE mei 0,29 -0,44 0,64 0,52 

RE juni 0,45 -0,31 0,76 0,68 

RE aug 0,17 -0,60 0,60 0,39 

RC juni -0,44 0,31 -0,71 -0,62 

RC aug 0,66 0,76 0,20 0,36 

Vertering mei 0,46 0,14 0,58 0,59 

Vertering juni 0,52 -0,20 0,82 0,75 

Vertering aug 0,52 0,13 0,80 0,81 

VEM mei 0,37 -0,05 0,58 0,53 

VEM juni 0,52 -0,19 0,84 0,76 

VEM aug 0,51 -0,08 0,83 0,77 

 

 

 Invloed van beheer 

 

Om te kijken of verschillen in beheer invloed hebben op de gemeten parameters werd een 

One-way ANOVA-test uitgevoerd. Een p-waarde kleiner dan 0,05 wijst erop dat er een 

significant verschil is op basis van beheer tussen de drie groepen (NP, ANB en LB). 
 

 

Parameter P-waarde Significant? 

Prod mei 0,00019 1 

Prod juni 0,01563 1 

Prod aug 0,00057 1 

Prod tot 0 1 
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Mei Juni Augustus

NP1 696 2443 1647

NP2 770 2970 1137

ANB1 1599 4696 1555

ANB2 2447 4724 2290

VH 2859 3392 3521

0

1000

2000

3000

4000

5000

Productie (kg DS/ha) - perceel 

NP1 NP2 ANB1 ANB2 VH

Totaal 4089 4106 6251 7014 9772

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Productie totaal (kg DS/ha) - 
perceel 
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 Kwaliteit 

 

 Gegevens per plot 

 

o NP1 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 19,1 10,8 18,6 

P2 17,0 10,6 20,2 

P3 19,2 11,8 17,7 

Gemiddeld 18,4 11,1 18,8 

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 24,1 28,2 24,3 

P2 21,9 32,5 24,2 

P3 20,8 28,8 24,4 

Gemiddeld 22,3 29,8 24,3 

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 

 % % % 

P1 76,2 64,8 65,8 

P2 83,9 61,3 67,2 

P3 84,1 66,4 65,6 

Gemiddeld 81,4 64,2 66,2 

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 926 727 743 

Mei Juni Augustus

NP1 696 2443 4089

NP2 770 2970 4106

ANB1 1599 4696 6251

ANB2 2447 4724 7014

VH 2859 6251 9772

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Cumulatieve productie (kg DS/ha) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH
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P2 1023 713 791 

P3 1052 780 755 

Gemiddeld 1000 740 763 

 

o NP2 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 13,1 11,0 14,6 

P2 14,1 9,4 14,1 

P3 15,3 10,9 13,5 

Gemiddeld 14,2 10,4 14,0 

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 23,0 29,6 26,5 

P2 21,8 30,7 25,3 

P3 22,0 29,2 26,9 

Gemiddeld 22,3 29,8 26,2 

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 

 % % % 

P1 65,0 59,0 63,2 

P2 69,8 57,7 62,5 

P3 72,8 58,7 58,0 

Gemiddeld 69,2 58,5 61,2 

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 745 674 709 

P2 807 658 706 

P3 873 657 652 

Gemiddeld 808 663 689 

 

o ANB1 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 12,9 7,6 11,1 

P2 11,3 8,0 12,3 

P3 13,6 7,7 11,1 

Gemiddeld 12,6 7,8 11,5 

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 21,1 32,4 27,1 

P2 20,2 33,0 26,1 

P3 23,7 31,1 28,0 

Gemiddeld 21,7 32,2 27,1 

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 

 % % % 

P1 80,5 59,3 67,4 

P2 80,7 57,6 70,8 

P3 79,0 58,5 68,6 
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Gemiddeld 80,1 58,5 68,9 

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 930 675 717 

P2 907 652 745 

P3 928 649 741 

Gemiddeld 922 659 735 

 

o ANB2 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 11,7 8,2 11,4 

P2 13,6 9,0 13,0 

P3 13,3 9,0 13,7 

Gemiddeld 12,9 8,8 12,7 

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 21,1 31,3 32,2 

P2 22,7 28,9 29,6 

P3 21,2 30,8 27,9 

Gemiddeld 21,7 30,3 29,9 

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 

 % % % 

P1 79,6 59,9 63,5 

P2 80,1 63,9 71,5 

P3 83,7 63,0 72,6 

Gemiddeld 81,1 62,2 69,2 

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 915 689 716 

P2 961 743 818 

P3 1006 731 797 

Gemiddeld 961 721 777 

 

o VH 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 23,9 23,0 23,1 

P2 24,9 23,4 22,2 

P3 26,9 22,2 23,0 

Gemiddeld 25,2 22,9 22,8 

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 23,4 22,2 26,0 

P2 22,4 23,0 27,3 

P3 21,6 25,1 25,2 

Gemiddeld 22,5 23,4 26,2 

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 
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 % % % 

P1 87,3 84,6 80,6 

P2 85,9 83,2 77,3 

P3 87,0 83,0 81,3 

Gemiddeld 86,7 83,6 79,8 

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 1061 1011 976 

P2 1054 1015 917 

P3 1079 1012 971 

Gemiddeld 1065 1013 955 

 

o VDL 

 Ruw eiwit mei Ruw eiwit juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 19,9 10,5  

P2 17,2 10,2  

P3 19,5 11,6  

Gemiddeld 18,9 10,7  

 Ruwe celstof mei Ruwe celstof juni Ruw eiwit augustus 

 % % % 

P1 24,0 27,9  

P2 21,7 28,4  

P3 23,9 29,4  

Gemiddeld 23,2 28,6  

 Verteerbaarheid mei Verteerbaarheid juni Verteerbaarheid augustus 

 % % % 

P1 78,0 65,4  

P2 80,9 64,8  

P3 82,3 65,1  

Gemiddeld 80,4 65,1  

 VEM mei VEM juni VEM augustus 

 / / / 

P1 929 756  

P2 898 756  

P3 1021 768  

Gemiddeld 950 760  

 

 

 Correlaties parameters onderling 

 

Onderstaande tabel geeft de correlatiecoëfficiënten weer tussen de verschillende gemeten pa-

rameters. Die in het vet gedrukt duiden op een significante correlatie op een p-niveau van 

0,05. De parameters die met geen enkel andere parameter significant gecorreleerd zijn, wer-

den al achterwege gelaten. Voor de kwaliteitsparameters ging het om Nmin 30-60, Ntot 30-

60, P CaCl2 0-30, P CaCl2 30-60, P Amm 0-30, pH, C/N en RC mei. 
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 RE 

mei 

RE 

juni 

RE 

aug 

RC 

juni 

RC 

aug 

Verte-

ring 

mei 

Verte-

ring 

juni 

Verte-

ring 

aug 

VE

M 

mei 

VE

M 

juni 

VE

M 

aug 

Prod 

mei 

0,29 0,45 0,17 -0,44 0,66 0,46 0,52 0,52 0,37 0,52 0,51 

Prod 

juni 

-

0,44 

-

0,31 
-

0,60 

0,31 0,76 0,14 -0,20 0,13 -

0,05 

-

0,19 

-

0,08 

Prod 

aug 
0,64 0,76 0,60 -0,71 0,20 0,58 0,82 0,80 0,58 0,84 0,83 

Prod 

tot 
0,52 0,68 0,39 -0,62 0,36 0,59 0,75 0,81 0,53 0,76 0,77 

Vocht 

0-30 

-

0,42 
-

0,58 

-

0,36 
0,56 0,05 0,14 -0,43 -0,15 0,05 -

0,44 

-

0,29 

Vocht 

30-60 

-

0,27 
-

0,52 

-

0,14 

0,49 -

0,30 

-0,15 -0,47 -0,51 -

0,10 

-

0,47 

-

0,47 

Nmin 

0-30 
0,69 0,64 0,56 -0,52 -

0,13 
0,52 0,69 0,69 0,54 0,70 0,71 

Nmin 

0-60 
0,69 0,61 0,58 -0,49 -

0,17 
0,54 0,67 0,64 0,56 0,67 0,68 

Ntot 0-

30 

0,06 -

0,11 

0,07 0,21 -

0,13 
0,67 0,06 0,33 0,57 0,06 0,21 

OC % 0,14 -

0,09 

0,15 0,14 -

0,19 
0,60 0,08 0,23 0,56 0,07 0,17 

RE mei 1,00 0,93 0,94 -0,87 -

0,44 
0,56 0,93 0,67 0,69 0,92 0,82 

RE juni 0,93 1,00 0,88 -0,93 -

0,26 

0,50 0,97 0,74 0,59 0,97 0,86 

RE aug 0,94 0,88 1,00 -0,79 -

0,54 

0,51 0,86 0,62 0,64 0,86 0,79 

RC juni -

0,87 

-

0,93 

-

0,79 

1,00 0,14 -0,39 -0,93 -0,65 -

0,51 
-

0,91 

-

0,79 

RC aug -

0,44 

-

0,26 
-

0,54 

0,14 1,00 -0,03 -0,18 -0,07 -

0,15 

-

0,17 

-

0,14 

Verte-

ring 

mei 

0,56 0,50 0,51 -0,39 -

0,03 

1,00 0,65 0,76 0,97 0,66 0,74 

Verte-

ring 

juni 

0,93 0,97 0,86 -0,93 -

0,18 
0,65 1,00 0,84 0,73 1,00 0,93 

Verte-

ring 

aug 

0,67 0,74 0,62 -0,65 -

0,07 
0,76 0,84 1,00 0,73 0,84 0,95 

VEM 

mei 
0,69 0,59 0,64 -0,51 -

0,15 
0,97 0,73 0,73 1,00 0,73 0,77 

VEM 

juni 
0,92 0,97 0,86 -0,91 -

0,17 
0,66 1,00 0,84 0,73 1,00 0,94 

VEM 

aug 

0,82 0,86 0,79 -0,79 -

0,14 
0,74 0,93 0,95 0,77 0,94 1,00 
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 Invloed van beheer 

 

Om te kijken of verschillen in beheer invloed hebben op de gemeten parameters werd een 

One-way ANOVA-test uitgevoerd. Een p-waarde kleiner dan 0,05 wijst erop dat er een 

significant verschil is op basis van beheer tussen de drie groepen (NP, ANB en LB). 

 

Parameter P-waarde Significant? 

RE mei 0,0008 1 

RE juni 0,00511 1 

RE aug 0,0002 1 

RC mei 0,25598 0 

RC juni 0,00185 1 

RC aug 0,01598 1 

Vertering mei 0,03657 1 

Vertering juni 0,0027 1 

Vertering aug 0,00004 1 

VEM mei 0,13575 0 

VEM juni 0,00218 1 

VEM aug 0,00002 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 
 

Mei Juni Augustus

NP1 18,44 11,06 18,80

NP2 14,16 10,43 14,04

ANB1 16,30 10,75 16,42

ANB2 12,87 8,76 12,70

VH 25,23 22,87 22,77

VDL 18,13 14,12

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Ruw eiwit (%) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL

Mei Juni Augustus

NP1 22,27 29,83 24,30

NP2 22,27 29,83 26,23

ANB1 21,67 32,17 27,07

ANB2 21,67 30,33 29,90

VH 22,47 23,43 26,17

VDL 23,20 28,57

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Ruwe celstof (%) - perceel 

NP1

NP2

ANB1

ANB2

VH

VDL
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Mei Juni Augustus

NP1 81,40 64,19 66,20

NP2 69,19 58,47 61,21

ANB1 80,08 58,48 68,93

ANB2 81,11 62,24 69,21

VH 86,73 83,58 79,76

VDL 80,39 65,10
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Mei Juni Augustus

NP1 1000,09 740,01 763,24

NP2 808,28 663,32 688,79

ANB1 921,96 658,62 734,50

ANB2 960,91 720,96 776,97

VH 1064,80 1012,61 954,51

VDL 949,69 759,90
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