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Aanleiding 

In 2014 stelde het INBO beheergebieden voor de ontwikkeling van botanisch grasland voor. 
Deze beheergebieden maken deel uit van een Ministerieel besluit dat uitvoering geeft aan het 
sluiten van beheerovereenkomsten. 

De Vlaamse Landmaatschappij stelt, op basis van potenties op het terrein, aanvullingen voor 
op deze beheergebieden. 

Vraag 

Welke van de voorgestelde aanvullingen kunnen weerhouden worden op basis van de 
methode gebruikt voor het opstellen van de kaart van de beheergebieden voor de 
ontwikkeling van botanisch grasland? 

Toelichting 

1 Inleiding 

Het pakket ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’ is bedoeld om vanuit een botanisch 
gedegradeerde uitgangstoestand door gericht beheer een botanisch waardevol grasland te 
ontwikkelen. Het eerste voorstel voor de afbakening van kansrijke gebieden voor deze 
beheerovereenkomst is gebaseerd op een GIS-analyse (Van Uytvanck et al., 2014). 
Daarvoor is gebruik gemaakt van gegevens waarvoor op niveau Vlaanderen 
gebiedsdekkende digitale kaarten beschikbaar waren. Per groep van grasland 
(zilverschoon/dottergrasland, kamgras/glanshavergrasland en struisgrasland) resulteerde de 
analyse in drie soorten kaarten: 

• Een rasterkaart met kansrijke zones voor de ontwikkeling van deze graslandtypes, 
met aanduiding van de mate van potentie (potentie, hoge potentie, zeer hoge 
potentie). 

• Een rasterkaart met preferentiële zones. Deze kaart werd bekomen door de overlay 
van de rasterkaart met hoge en zeer hoge potenties (zie hierboven) met een 
rasterkaart die het percentage permanent grasland en grasland onder natuurbeheer 
weergeeft. 

• Een polygonenkaart waarin de kaart met preferentiële zones geïntegreerd wordt met 
de kaart voor de afbakening van gebieden die in aanmerking komen voor 
beheerovereenkomsten ‘Botanisch beheer’. Deze beheerovereenkomst, die reeds 
langer bestaat, is bedoeld om bestaand botanisch waardevol grasland door goed 
beheer in stand te houden. 

Deze kaarten zijn bedoeld als werkinstrument om de beheerovereenkomsten (BO’s) in 
potentierijke zones te concentreren en zo ook de verdeling van middelen te optimaliseren.  
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2 Zinvolle aanvullingen op de kaart 

Er kunnen diverse redenen zijn waarom potentieel waardevolle graslanden toch niet in de 
geïntegreerde kaart zijn opgenomen: 

• De benadering met rasterkaarten houdt in dat potenties berekend worden op 
kilometerhokniveau. Waardevolle percelen kunnen daardoor minder tot hun recht 
komen wanneer ze bijvoorbeeld klein of over verschillende hokken uitgespreid zijn. 

• De GIS-analyse maakte gebruik van gegevens waarvoor op niveau Vlaanderen 
gebiedsdekkende digitale kaarten beschikbaar waren. Niet alle op gebiedsniveau 
beschikbare data konden daardoor meegenomen worden in de analyse. 

Gebiedskenners gaven een aantal gebieden op die volgens hen missing links zijn in de 
huidige kaart, en die in aanmerking komen voor het afsluiten van BO’s ‘Botanisch beheer - 
pakket ontwikkeling soortenrijk grasland’. De voorgestelde gebieden en de bijhorende 
argumentatie zijn weergegeven in Bijlage 1. 

In dit advies toetsen we deze voorstellen aan volgende criteria: 

1. Het gebied grenst aan de voorgestelde afbakening volgens het rapport van Van 
Uytvanck et al. (2014). 

2. Het gebied heeft ecologisch potenties voor de doeltypes dotter/zilverschoongrasland, 
kamgras/glanshavergrasland en/of struisgrasland. Hiervoor raadplegen we de 
rasterkaart met hoge en zeer hoge potenties (Van Uytvanck et al., 2004). 

3. Het gebied ligt in, overlapt met of grenst aan Natura2000-gebied (Vogel- en/of 
Habitatrichtlijngebied). 

4. In de nieuwe voorstellen (Bijlage 1) is voldoende gebiedsinformatie aanwezig en/of 
worden concrete ecologische potenties of doelen die kaderen in lopende 
beleidsinitiatieven of concrete gebiedsgerichte plannen vermeld. 

Op basis daarvan geven we via een expertoordeel aan of de voorgestelde uitbreiding ‘zinvol’ 
of ‘wellicht niet zinvol’ is. We hebben geen bijkomende analyses verricht. Soms geven we 
een suggestie zoals: 

• Afstemming met weidevogelbeheer is noodzakelijk. 
• Zinvol maar ‘niet prioritair’. Dit is het geval wanneer de potenties of de aangeleverde 

gebiedsinfo beperkt zijn. 
• Voorstel om slechts een deel van de voorgestelde uitbreiding op te nemen. 
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3 Bespreking van de voorgestelde uitbreidingen 

3.1 Jabbeke-Stalhille 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja, verbindt twee voorgestelde, grotere zones 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.2 Assebroek 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied ligt deels in Habitatrichtlijngebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.3 Oostveld- Burkel 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja, verbindt twee zones 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst aan Habitatrichtlijngebied 

Gebiedsinformatie relictpopulaties van zaagblad aanwezig 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.4 De valleien van de Dorpsbeek en de overgangen naar de 
cuesta van Oedelem 

Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

lokaal zijn hoge potenties voor 
kamgras/glanshavergrasland aanwezig 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie op het terrein zijn indicaties voor de aanwezigheid 
van kwel en er zijn relictpopulaties van stengelloze 
sleutelbloem aanwezig 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.5 Os en Ezel (Vloetemveld) 
kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied, maar vormt wel 
een schakel tussen Natura2000-gebied het actueel 
voorgestelde gebied voor ontwikkelingsbeheer 

Gebiedsinformatie er zijn potenties aanwezig voor heischrale 
graslanden, kamgraslanden en 
dotterbloemgraslanden 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.6 Vaanders 
kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie het gebied is aangeduid als compensatiegebied voor 
de verbreding van de spoorweg Gent-Brugge omwille 
van hoge botanische potentie 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.7 Poeke 
kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) 

nee, eerder stapsteen tussen afgebakende gebieden 
in het noorden en zuiden 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie er is historisch permanent grasland aanwezig 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.8 Laarne 
kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland en 
dotterbloem/zilverschoongrasland 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied ligt in Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie Er zijn natte graslanden aanwezig met veel relicten 
van dottergrasland. Het gebied is belangrijk voor 
weidevogels. 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar er is afstemming nodig met maatregelen voor 
weidevogelbeheer.  
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3.9 Damme 
kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) 

ja, bijkomende verbinding tussen de twee 
voorgestelde zones 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied ligt in Vogelrichtlijngebied en grenst aan 
Habitatrichtlijngebied 

Gebiedsinformatie belangrijk weidevogelgebied 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar er is afstemming nodig met maatregelen voor 
weidevogelbeheer.  
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3.10 Stroomgebied Poekebeek 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) 

nee, maar ligt wel in de onmiddellijke omgeving 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst aan Natura2000-gebied  

Gebiedsinformatie belangrijk als buffer voor het stroomgebied van de 
Poekebeek 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.11 Buffer stroomgebied Assebroekse meersen en historisch 
bevloeide hooilanden 

Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

lokaal hoge potenties voor 
kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie belangrijk als buffer voor het stroomgebied van de 
Assebroekse Meersen 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar niet prioritair.  
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3.12 Gebied Zwarte Beek, Venusberg, Halens Broek, 
Schulensbroek 

Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) 

ja, een deel van de voorgestelde uitbreiding overlapt 
met reeds aangeduid gebied 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

lokaal hoge potenties voor 
kamgras/glanshavergrasland, 
dotter/zilverschoongrasland en struisgrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied ligt deels in Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie Zwarte Beek en Schulensbroek: voormalig en 
potentieel belangrijk weidevogelgebied (grutto, 
watersnip, wulp) dat landschappelijk hersteld is 
(meer open gemaakt), maar waar de late maaidata 
ongunstig zijn voor deze vogels. Actueel vooral een 
dominante fase van gestreepte witbol. Door 
ontwikkelingsbeheer kunnen die terug geschikt 
gemaakt worden voor deze vogels en voor 
botanische doelen. Eens botanisch waardevoller, 
wordt het terrein opnieuw meer geschikt voor 
weidevogels en kan terug later gemaaid worden. 
Voor de kwartelkoning zijn late maaidata essentieel, 
maar de vegetatie moet eerste door 
ontwikkelingsbeheer schraler en vooral ijler gemaakt 
worden. Er moeten echter steeds ook ruigere 
percelen of randen voorzien worden als vlucht- en 
schuilplaats. Een goede planning is essentieel zodat 
er enerzijds gericht kan verschraald worden in 
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combinatie met een over het seizoen gefaseerd 
maaibeheer met ook verspreid liggende percelen die 
laat gemaaid worden. In het Schulensbroek zijn 
volgens de aanvragers van de uitbreiding verder 
potentiële groeiplaatsen voor kruipend 
moerasscherm. Deze laatste soort laat zich echter 
moeilijk vatten in een ontwikkelingsbeheer voor 
graslanden. Voor deze soort worden beter 
begraasde, natte depressies voorzien. 

Halensbroek: landschap vooral van belang voor 
kwartelkoning en grauwe klauwier. Zelfde 
opmerkingen als bij het gebied Zwarte Beek en 
Schulensbroek: botanisch ontwikkelingsbeheer als 
overgangsfase naar laat gemaaide percelen. 

Venusberg: uit onze analyse blijkt dat er geen hoge 
potenties zijn voor de ontwikkeling van soortenrijke 
graslanden. Wellicht heeft dit te maken met het 
versnipperde karakter van de nu aanwezige 
graslanden. Het gebied heeft echter grote 
landschappelijke waarde en is potentieel belangrijk 
voor grauwe klauwier. Gericht botanisch 
ontwikkelingsbeheer kan hierbij helpen (zie ook 
hoger). 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.13  Gebieden in de provincie Antwerpen 

Op basis van terreinbezoeken selecteerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een 
aantal gebieden die in aanmerking kunnen komen om beheerovereenkomsten ‘Botanisch 
beheer – pakket ontwikkeling soortenrijk grasland’ af te sluiten. 

Bij de kaart met de voorgestelde uitbreidingen werd geen begeleidende tekst met motivatie 
per voorstel meegeleverd. Sommige van deze gebieden (voorgesteld zonder naam) hebben 
we samengenomen op geografische basis en voorzien van een naam. Een concreet 
selectiecriterium voor ANB was ’beheer in functie van bruine vuurvlinder’, maar dit werd niet 
gekoppeld aan bepaalde voorgestelde gebieden. 

3.13.1 Mark (benedenstrooms) 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

potenties voor de doelvegetaties aanwezig, maar 
geen hoge potenties 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied overlapt deels met Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is weinig zinvol, behalve voor het deel dat overlapt met 
Natura2000–gebied. In die zone zijn potenties voor grasland aanwezig.  
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3.13.2 Mark (bovenloop) 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied overlapt deels met Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is weinig zinvol, behalve voor het deel dat het Natura2000-
gebied omsluit.  
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3.13.3 Graslanden bij het Groot Schietveld 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied 
het gebied overlapt volledig met het Natura2000-
gebied van het Groot Schietveld. Het maakt er deel 
uit van een belangrijke graslandzone 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.13.4 Kleine Nete ten noorden van Nijlen 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) ja 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied nee, maar ligt wel in de onmiddellijke omgeving van 
Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.13.5 Gebieden ten noorden van Lier 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied zuidelijk deel aangrenzend 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol.  
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3.13.6 Gebieden tussen Kontich en Duffel 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol.  



 

www.inbo.be INBO.A.3546 23 

3.13.7 Gebied ten noorden van Bornem 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied het gebied overlapt deels met Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar niet prioritair omdat het geen aansluiting vindt 
met de bestaande afbakening en ruimtelijk ongunstig gelegen is.  
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3.13.8 Lippelose Beek 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties geen hoge potenties  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied grenst niet aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol.  
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3.13.9 Dijlevallei ten zuiden van Bonheiden 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland, 
dotter/zilverschoongrasland en lokaal voor 
struisgrasland 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied aangrenzend aan Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  
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3.13.10 Zammels Broek 
Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties 

In het afgebakende gebied liggen in de vallei de 
potenties op het vlak van moerassen s.l. en vallen 
dus buiten de interessesfeer van deze 
beheerovereenkomst. Buiten de vallei zijn de 
potenties laag; slechts zeer lokaal zijn er potenties 
voor kamgras/glanshavergrasland. 

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied overlapt deels met Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie geen gebiedsinformatie aangeleverd 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol.  
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3.13.11 Gebied Bos van Aa 

Kaart 

 

rode tinten: hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland; groene tinten: hoge potenties voor 
zilverschoon/dottergrasland; blauwe tinten: hoge potenties voor struisgrasland. Hoe donkerder de tint, 
hoe hoger de potenties. In de grijze vlakken kunnen ook potenties aanwezig zijn, maar geen hoge of 
zeer hoge. 

Beoordeling 

Grenst aan afbakening volgens Van 
Uytvanck et al. (2014) nee 

Ecologische potenties voor de 
doelvegetaties hoge potenties voor kamgras/glanshavergrasland  

Ligging t.o.v. Natura2000-gebied overlapt deels met Natura2000-gebied 

Gebiedsinformatie In de uitbreiding is een raamakkoord tussen 
Waterwegen en Zeekanaal, Natuurpunt en het 
Agrobeheercentrum Eco² van kracht om (1) een 
ecologische verbinding te realiseren tussen de 
verlaten zandwinning en het Bos van Aa, en om (2) 
in het landbouwgebied de omzetting van een deel 
van het akkerareaal naar grasland en de botanische 
ontwikkeling van de bestaande graslanden te 
ondersteunen. BO-ontwikkelingsbeheer kan hierbij 
helpen. 

 

Besluit 

De voorgestelde uitbreiding is zinvol.  



 

28 INBO.A.3546 www.inbo.be 

Conclusie 

We formuleerden op basis van kaartanalyse, landschapsecologische en beleidscriteria welke 
van de voorgestelde uitbreidingen zinvol kunnen zijn voor de afbakening van gebieden voor 
het afsluiten van beheerovereenkomsten ‘Botanisch beheer – pakket ontwikkeling van 
soortenrijk grasland’. 

Een vrij groot aantal gebieden werd aangenomen als zinvol, enkele voldeden niet of 
onvoldoende aan de criteria die het expertoordeel in dit advies moesten onderbouwen. 
Onderstaande tabel geeft het eindoordeel per voorgestelde uitbreiding. 

Gebied Eindoordeel 

Jabbeke-Stalhille de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Assebroek de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Oostveld- Burkel de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

De valleien van de Dorpsbeek en de overgangen 
naar de cuesta van Oedelem de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Os en Ezel (Vloetemveld) de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Vaanders de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Poeke de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Laarne 
de voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar er is 
afstemming nodig met maatregelen voor 
weidevogelbeheer 

Damme 
de voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar er is 
afstemming nodig met maatregelen voor 
weidevogelbeheer 

Stroomgebied Poekebeek de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Buffer stroomgebied Assebroekse meersen en 
historisch bevloeide hooilanden 

de voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar niet 
prioritair 

Gebied Zwarte Beek, Venusberg, Halens Broek, 
Schulensbroek de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Mark (benedenstrooms) 
de voorgestelde uitbreiding is weinig zinvol, 
behalve voor het deel dat overlapt met 
Natura2000–gebied 

Mark (bovenloop) de voorgestelde uitbreiding is zinvol voor het deel 
dat overlapt met en grenst aan Natura2000-gebied 

Graslanden bij het Groot Schietveld de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Kleine Nete ten noorden van Nijlen de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Gebieden ten noorden van Lier de voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol 
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Gebied Eindoordeel 

Gebieden tussen Kontich en Duffel de voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol 

Gebied ten noorden van Bornem de voorgestelde uitbreiding is zinvol, maar niet 
prioritair 

Lippelose Beek de voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol 

Dijlevallei ten zuiden van Bonheiden de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

Zammels Broek de voorgestelde uitbreiding is wellicht niet zinvol 

Gebied Bos van Aa de voorgestelde uitbreiding is zinvol 

 

Referenties 

Van Uytvanck J, Esprit M, Van Landuyt W, De Blust G & Michiel K, 2014. Afbakening van 
kansrijke gebieden voor Beheerovereenkomsten Botanisch Beheer - pakket ‘ontwikkeling 
soortenrijk grasland’ in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. INBO.R.2014.3314966, Brussel, 28 pp. 
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Bijlage 1: Voorstel voor uitbreiding van het 
afgebakende gebied voor de beheerovereenkomst 
‘Botanisch beheer – pakket ontwikkeling soortenrijk 
grasland’ 

Gebiedskenners gaven een aantal gebieden op die volgens hen missing links zijn in de 
huidige kaart, en die in aanmerking komen voor het afsluiten van BO’s ‘Botanisch beheer - 
pakket ontwikkeling soortenrijk grasland’. 

Regio West: 

1. Stalhille 

Missing links binnen het bestaande beheergebied. Het betreft Natura2000- gebied 
dat niet in de afbakening opgenomen is. Uit het rasterbestand van het INBO blijkt er 
veel potentie te zijn voor kamgrasland. 

2. Assebroek 

Kleine uitbreiding met noordelijk gedeelte van Habitatrichtlijngebied en aanliggende 
zone. 

3. Burkel 

In het cuestagebied van Oedelem-Zomergem komen nog relictpopulaties van 
zaagblad voor. Zaagblad behoort tot de meest zeldzame plantensoorten in 
Vlaanderen en is een maaigevoelige kwelindicator van oude ongescheurde 
graslanden op ongestoorde zandige bodems. 
Deze afbakening betreft het Habitatrichtlijngebied van Burkel – Splenterbeek + 
randzone. 

4. Dorpsbeek 

De potentierijke vallei van de Dorpsbeek werd toegevoegd. Met het gepaste beheer 
zijn deze voormalige meersengebieden met nog steeds kwelindicatie uitermate 
geschikt voor de ontwikkeling van vochtige graslanden (dotterbloemgraslanden) met 
overgangen naar droge graslanden in het cuestagebied (dat reeds in de afbakening 
zit). Relictpopulaties van de stengelloze sleutelbloem komen er nog voor. 

5. Vloetemveld 

Potenties voor heischrale graslanden, kamgraslanden en dotterbloemgraslanden. 
Uitbreiding beheergebied tot aan het Natura2000- gebied ‘Vloetemveld’. 

6. Vaanders (Vaanders1 en Vaanders2). 

Het bosgebied van de Vaanders wordt slechts gedeeltelijk meegenomen in de huidige 
afbakening en afgesneden op basis van de gemeentegens Beernem-Aalter. Wegens 
de hoge natuurpotentie van dit gebied worden percelen binnen dit bosgebied 
ingericht als compensatie voor het habitatverlies ten gevolge van de verbreding van 
de spoorweg Brugge – Gent. Wij stellen voor om het volledige gebied van Vaanders 
in de afbakening op te nemen (ook het gedeelte op grondgebied Aalter) en het 
Hooggoed dat gelijkaardige karakteristieken bezit. 

7. Poeke (Poeke1, 2, 3 en 4) 

Het betreft historisch permanente graslanden (open plaatsen in bos) die momenteel 
vrij sterk gedegradeerd zijn onder invloed van intensieve beweiding en bemesting in 
het recente verleden. Gezien de historische permanentie kunnen er bij een optimaal 
beheer opnieuw dotterbloemgraslanden en kamgraslanden ontwikkelen. 
Deze graslanden waren opgenomen in beheergebied BB in PDPO II en niet meer in 
PDPO III. 
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8. Laarne 

Zone met potenties voor dotterbloemgrasland (studie INBO) en is gelegen binnen 
Natura2000-gebied. 

9. Damme 

Uitbreiding bestaand beheergebied tot aan Natura2000-gebied. 

10. Op vraag van ANB West (ANB1, 2 en 3) 

Motivatie stroomgebied bufferen ter bescherming van Assebroekse meersen en 
bescherming historisch bevloeide hooilanden en bescherming stroomgebied 
Poekebeek. 

Regio Oost: 

1. Gebied Zwarte Beek (5 extra gebieden aansluitend bij bestaand gebied voor 
ontwikkelingsbeheer - 33 ha en 550 ha): 
De grote gebiedsgerichte projecten, met vooral Onderstroom en Middenstroom van 
de Zwarte Beekvallei, hebben nood aan aangepast beheer wil het zijn broedparen 
wulp, watersnip uitbreiden en de grutto terug verkrijgen als broedvogel. Volgens de 
kenners en specialisten die soms meermaals het terrein bezochten stellen vast dat; 
het gebied goed is opengekapt en de nodige werken zijn uitgevoerd en zo het gebied 
weidevogelvriendelijker is geworden. Alleen is er nood aan een beter graslandbeheer. 
Het maaien van 15 juni (nu 23 juni) is nefast voor de ontwikkeling van bloemrijk 
hooiland dat de weidevogels nodig hebben. De witbolfase waarin vele graslanden zich 
in bevinden is niet geschikt voor de weidevogels en dient vroeger gemaaid te 
worden. Alleen kan dit dus niet volgens het weidevogelbeheer. Daarom stel ik voor 
om ook ontwikkelingspakket botanisch beheer toe te laten in deze gebieden, vooral 
Middenstroom (geen SBZ zone). Een aantal landbouwers bemest nu ook al niet meer 
en een vroegere datum helpt dan het grasland weidevogelgeschikt te maken waarna 
later de maaidatum terug kan groeien naar 15 juni (23 juni). 

2. Gebieden provincie Antwerpen (11 voor bruine vuurvlinder en 30 tal andere totaal 
10584 ha extra beheergebied)) aangeduid met Antwerpen 1: 
Op basis van terreinbezoeken zijn een aantal gebieden geselecteerd waar volgens 
ons (dienst BO) nuttig kan zijn om botanisch beheer gebieden te hebben. Bij de 
afbakening is geprobeerd om rekening te houden met de rasterbestanden van het 
INBO. Het was mij niet helemaal duidelijk hoe die rasterbestanden zijn opgebouwd 
en hoe die geïnterpreteerd moesten worden. De gebieden met veel inkleuring van 
het rasterbestand zijn weerhouden. 

3. Gebied Bos van Aa (6 deelgebieden 2,8 ha – 52 ha voor een totaal van 161 ha): 
In Zemst bevindt zich tussen het Zeekanaal Brussel-Schelde en het Bos van Aa een 
oud zandwinningsgebied omsloten door akkers en graslanden. De eigenaar is 
Waterwegen en Zeekanaal NV en de beheerder Natuurpunt vzw. Voor het gedeelte 
dat overwegend in landbouwgebruik is, en tussen de zandwinning en het Bos van Aa 
in ligt, geldt een uitdoofscenario. De landbouwers behouden er tot aan hun pensioen 
het gebruik op de gronden. Nadien gaat het gebruik over naar de lokale 
Agrobeheergroep. Deze regeling maakt deel uit van het raamakkoord dat begin 2014 
werd gesloten tussen Waterwegen en Zeekanaal, Natuurpunt en het 
Agrobeheercentrum Eco². Als onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk 
wordt in functie van de instandhoudingsdoelstellingen werk gemaakt van een 
passend beheerplan voor het gebied. In dit plan wordt voorzien in de uitvoering van 
een aantal omvangrijke biotoop-verbeterende werken in het oude 
zandwinningsgedeelte. Daarnaast wordt voor het gedeelte waar het raamakkoord 
van kracht is, met de aanplant van kleine landschapselementen een ecologische 
verbinding beoogd tussen de verlaten zandwinning en het Bos van Aa. Maar daar 
blijft het niet bij. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om in het landbouwgebied zelf 
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belangrijke natuurwaarde te genereren. Het handelt dan zowel over de omzetting 
van een deel van het akkerareaal naar grasland als om het (verder) verschralen van 
bestaande graslanden. Voor de realisatie van dit laatste zou het meer dan welkom 
zijn dat zowel individuele landbouwers als landbouwcollectieven gebruik kunnen 
maken van het instrument beheerovereenkomsten die de VLM aanbiedt. De 
afbakening van een beheergebied botanisch beheer kan in deze alvast helpen om de 
bestaande graslanden op korte termijn heel wat soortenrijker te krijgen. Vandaar het 
verzoek om de kernzone (= het gedeelte waar het raamakkoord van toepassing is) 
te willen afbakenen als beheergebied voor de beheerovereenkomst ‘ontwikkeling 
soortenrijk grasland’. Tevens wordt de suggestie gedaan om meteen een groter 
areaal af te bakenen. Rond het Bos van Aa liggen immers wel meer graslanden en 
een gepast beheer zou hier een versterkend effect creëren. 

4. Venusberg: 

In functie van grauwe klauwier. 

5. Zwarte Beek: 

In functie van weidevogels (grutto), kwartelkoning en grauwe klauwier. 

6. Halensbroek: 

In functie van kwartelkoning en grauwe klauwier en in mindere mate weidevogels 
(grutto). 

7. Schulensbroek: 

In functie van weidevogels (grutto), kwartelkoning en grauwe klauwier + potentiële 
plaatsen kruipend moerasscherm. 
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