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Samenvatting 

De Vlaamse Landmaatschappij wil het instrument Beheerovereenkomsten Botanisch Beheer 

doelgericht inzetten en daarbij ook mogelijkheden bieden voor ontwikkelingsbeheer via het 

pakket ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’. Daarvoor is een nieuwe afbakening nodig op 

Vlaamse schaal, die naast lopende beleidsinitiatieven ook rekening houdt met ecologische 

potenties. 

Op basis van het door het INBO ontwikkelde PotNat-model, soortverspreidingskaarten van 

relevante plantensoorten en het areaal permanent grasland werden voor vijf vegetatie-types 

(gecombineerd in 3 groepen: Zilverschoon- & Dottergraslanden, Kamgras- &  

Glanshavergrasland en Struisgrasgraslanden) potentiekaarten gemaakt met een score per 

km-hok.  

Integratie met de huidige afbakening, gebaseerd op de gewenste verwevingsgebieden 

(partim landbouw) binnen de gewenste natuurlijke structuur resulteert in een afbakening die 

relatief grote gebieden met een hoog percentage grasland concentreert in de meest 

potentierijke zones. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

Dit rapport reikt aan de hand van kaarten die gebaseerd zijn op ecologische potenties en 

lopende beleidsprocessen een afbakening aan die kan gebruikt worden om op een zinvolle 

manier beheerovereenkomsten botanisch beheer (pakket ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’) 

af te sluiten.  

De resulterende afbakening betekent niet dat elk perceel erbinnen geschikt is. De kaarten 
geven een indicatie op gebiedsniveau: een afgebakend gebied heeft hoge ecologische 

(biotische en abiotische) potenties voor soortenrijk grasland, is relatief groot en heeft daarbij 
een hoog percentage grasland. 
 
De afbakening bevat dus gebieden, waarbinnen na controle op het terrein door de VLM-
bedrijfsplanners op perceelsniveau een oordeel kan gevormd worden en een 
beheerovereenkomst ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’ kan worden afgesloten.  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.3314966  7 

English abstract 

The Flemish Land Agency (VLM) aims to use the tool ‘Botanical Management’ (one of the 

actual agro-environmental scheme - clusters) in a more directive way, especially for the 

development of species rich grasslands in currently species poor grasslands. Therefore, a 

new demarcation on a Flemisch scale is needed, taking into account both current agro-

environmental policy and ecological potential. 

For five vegetation types (housed in three groups: 1. Calthion+Lolio-Potentillion group, 2. 

Cynosurion cristati+Arrhenatherion elatioris group and 3. acidic to neutral dry grassland 

group), a demarcation based on the INBO-PotNat-model, plant species distribution maps and 

landuse maps (indicating permanent grassland) was developed .  

We integrated these maps with the current demarcation that is based on spatial policy 

concerning nature areas with mixed functions (i.e. nature-agriculture). This resulted in a 

map that concentrates relatively large areas with a high grassland percentage in zones with 

the highest ecological potentions. 
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Inleiding 

Landbouwers kunnen reeds sinds 2000 beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse 

overheid. In ruil voor het uitvoeren van een aantal maatregelen en het naleven van bepaalde 

voorwaarden krijgt de beheerder jaarlijks een vergoeding. De Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM) werkte diverse paketten uit voor het landelijke gebied. Eén daarvan is het pakket 

botanisch beheer voor graslanden. De VLM wil daarbij nu ook een pakket ‘ontwikkeling 

soortenrijk grasland’ inzetten. Daarvoor was een zinvolle afbakening op Vlaamse schaal 

nodig.  

De lopende beheerovereenkomsten bevinden zich binnen gebieden die afgebakend werden 

als gevolg van een doorlopen beleidsproces, nl. de ‘gewenste verwevingsgebieden binnen de 

gewenste natuurlijke structuur, partim landbouwverweving’. De VLM wil evenwel in het kader 

van PDPOIII een pakket ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’ voorzien. Deze overeenkomst kan 

gebruikt worden voor graslanden met een actueel lage ecologische waarde. Hiervoor is  een 

afbakening nodig waarbij de inspanningen geconcentreerd worden in de meest potentierijke 

gebieden om zo de succeskansen te vergroten. Dit laatste kan door bij de afbakening meer 

ecologische kennis te integreren. Daarom moet bij de aanpak ook expliciet worden uitgegaan 

van de abiotische en biotische potenties van gebieden.  
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1 Beheerovereenkomsten botanisch beheer 

De beheerovereenkomsten botanisch beheer beogen het in stand houden en ontwikkelen van 

botanisch waardevolle graslanden en het ontwikkelen van kruidengemeenschappen in 

akkers. Ze worden afgesloten tussen de Vlaamse Landmaatschappij en landbouwers. 

Concreet gaat het over een vergoeding die de landbouwer krijgt in ruil voor het niet 

gebruiken van bemesting en bestrijdingsmiddelen en het verlaten van het tijdstip voor 

maaien of beweiden. Er zijn op dit ogenblik verschillende opties,  waarbij latere maaidata 

meer worden vergoed.   

Ontwikkelingsbeheer (fase 1 en 2) 

 2 x per jaar maaien eerste maaibeurt tussen 1 mei en 15 juni, een tweede maaibeurt 

tussen 1 augustus en 15 september en geen beweiding  

 1 x per jaar maaien tussen 1 mei en 15 juni  met een nabegrazing vanaf 1 juli 

Instandhoudingsbeheer (fase3, 4 en 5) 

 beweiden vanaf 15 mei met gemiddeld 2 GVE per ha 

 maaien in juli  met nabegrazing of 2de keer maaien vanaf 1 september 

 maaien vanaf 1 augustus met nabegrazing  

In figuur 1 worden de gebieden weergegeven waarin de beheerovereenkomsten Botanisch 

Beheer tot op heden konden worden afgesloten. Deze afbakening is gebaseerd op de 

gewenste verwevingszones voor landbouw binnen de Gewenste Natuurlijke Structuur. 

 

Figuur 1: Huidige afbakening van de zones waarin de beheerovereenkomst botanisch beheer kan worden 

afgesloten. 
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2 Relevante vegetatietypes voor de 

beheerovereenkomst botanisch beheer 

In de beheerovereenkomst botanisch beheer wordt geen melding gemaakt van een bepaald 

na te streven vegetatiekundig type. Wel gaat het over het soorten- en bloemrijker maken 

van graslanden. De evaluatie van het gevoerde beheer gebeurt dan ook aan de hand van de 

soortenrijkdom en de daarmee samenhangende fase waarin een grasland zich tijdens zijn 

ontwikkeling onder botanisch beheer bevindt.  

Het is wel zo dat het gevoerde beheer zoals beschreven in de beheerovereenkomst steeds 

leidt tot bepaalde types halfnatuurlijk graslanden, die ook nog een landbouwkundige waarde 

hebben (opbrengst hooi, graasweide voor vee). In Vlaanderen zijn die cultuurgraslanden in 

de meeste gevallen onder te brengen in een vijftal ruime vegetatietypes, nl. Zilverschoon-, 

Dotter-, Struisgras-, Kamgras- en Glanshavergraslanden. Deze types kunnen nog 

onderverdeeld worden in subtypes, die in de context van dit rapport niet belangrijk zijn.  

Deze vijf hoofdtypes komen alle verspreid voor in Vlaanderen, maar er zijn verschillen in 

bodem, voedselrijkdom en waterhuishouding (figuur 2). Zilverschoon-, Dottergraslanden- 

zijn vochtige tot natte graslandtypes. Glanshaver- en Kamgraslanden zijn matig droog tot 

vochtige types. Struisgrasgraslanden zijn uitgesproken droge graslanden. Wanneer ze goed 

ontwikkeld zijn, zijn de vijf types eerder op matig voedselrijke bodems te vinden, hoewel 

Zilverschoon- en Kamgrasland ook op voedselrijkere bodems zijn aan te treffen. Daarom zijn 

ze ook relevant voor het afsluiten van beheerovereenkomsten: er is nog een zekere 

opbrengst die interessant is voor de landbouwer, maar het extensievere beheer zorgt voor 

een hoge soortenrijkdom. Wanneer de bodem te nat en/of te voedselarm wordt, zijn de 

graslanden erop niet meer geschikt voor hedendaags landbouwgebruik en worden ze beter in 

natuurgebieden beheerd (bv. Heischrale graslanden, Kleine en Grote zeggen-vegetaties).   

 

Figuur 2: Vereenvoudigde typologie van de meest courante graslandvegetaties en het verband met 

voedselrijkdom van de bodem en diepte van het grondwater op de standplaats. De 

vegetatietypen aangeduid met een * zijn zonder noemenswaardige problemen bewerkbaar 

met tractoren (uit: De Becker, 2004). 
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In wat volgt zal de kennis die er bestaat over deze types gebruikt worden om tot een 

ruimtelijke afbakening op Vlaamse schaal te komen, die zinvol is om het beleid rond de 

beheerovereenkomsten botanisch beheer te onderbouwen.  

 



 

14 INBO.R.2014.3314966 www.inbo.be 

3 Methodiek 

De vraag naar een ruimtelijke afbakening voor beheerovereenkomsten die tot doel hebben 

soortenrijke graslanden te ontwikkelen is eigenlijk een vraag naar potenties, m.a.w.: waar 

hebben de hoger genoemde types, mits het voorgestelde beheer, goede 

ontwikkelingskansen? 

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben we uit drie invalshoeken basisinformatie 

gebruikt die we met elkaar gecombineerd hebben. De drie invalshoeken corrigeren en 

versterken elkaar. 

Daarna werden de bekomen kaarten vergeleken met de huidige afbakening, die vooral het 

resultaat is van het gevolgde ruimtelijke beleid. 

 

1. Het PotNat-model (Wouters et al., 2013). Dit is een GIS-tool die op basis van 

abiotische terreinkenmerken (bodem, hydrologie, voedselrijkdom) uitspraken doet 

over de potentieel aanwezige natuurtypen op een Vlaamse schaal. De kaarten geven 

elke pixel van 20 x 20 m op de kaart een score van 1-100 die op basis van de 

actuele abiotische toestand de potentie voor een bepaald natuurtype weergeeft. Voor 

sommige pixels is de potentie 0 of kan er geen uitspraak gedaan worden (onvolledige 

gegevens). 

2. Verspreidingskaarten van soorten (Van Landuyt et al., 2006; Florabank). We 

gebruikten de verspreidingsgegevens (1990-nu) van de typische soorten van de vijf 

graslandtypes om tot kaarten te komen die op km-hokniveau een maat weergeven 

van de soortenrijkdom van voor het type belangrijke soorten. De kennis over een 

dergelijke lokale ‘speciespool’ kan bijdragen tot een betere inschatting van de 

potentiële soortensamenstelling van een te herstellen vegetatietype of site (Zobel et 

al., 1998). Naast het vaak moeilijke herstel van een gunstige abiotische situatie door 

beheer, zijn immers ook biotische beperkingen vaak van groot belang bij 

ontwikkelingsbeheer: doelsoorten zijn vaak niet of weinig aanwezig in de zaadbank 

en hun dispersie in een versnipperd landschap is problematisch (Bakker & Berendse, 

1999). 

3. Landgebruikskaarten met permanent grasland en grasland onder natuurbeheer: deze 

kaarten geven weer welke percelen langdurig als grasland in gebruik zijn en waar 

bijgevolg grotere potenties zijn voor: 

- goede resultaten voor botanisch beheer 

- een grotere slaagkans voor het afsluiten van beheerovereenkomsten, zeker 

wanneer we de concentratie (aantal ha grasland/km-hok hierbij betrekken)  

Voor de vijf hoofdtypes werden typische soorten geselecteerd. Dit gebeurde op basis van de 

graslandtypen, die in het kader van de natuurtypologie werden beschreven door Zwaenepoel 

et al. (2003). Voor de Glanshavergraslanden werd ook gebruikgemaakt van de typische 

plantensoorten van de Europese habitats (Oosterlynck et al., 2013). Vervolgens werden de 

lijsten beoordeeld door de auteurs van dit rapport. Hele zeldzame soorten of soorten die niet 

relevant zijn in het kader van de doelstellingen van de beheerovereenkomsten werden uit de 

lijst geschrapt. In tabel 1 worden de weerhouden soorten weergegeven. 
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Tabel 1: Weerhouden typische soorten van vijf graslandtypes, waarvan de verspreiding in Vlaanderen 

werd gebruikt om de aanwezigheid en soortenrijkdom van de lokale soortenpool (1 km²) te 

berekenen. 

Dottergrasland Zilverschoongrasland Kamgrasland Glanshavergrasland Struisgrasgrasland 

Wilde bertram Madeliefje Kraailook Kraailook Gewoon reukgras 

Kruipend 

zenegroen 

Kamgras Pastinaak Gewoon reukgras Gewoon struisgras 

Trosdravik Fioringras Scherpe 

boterbloem 

Bevertjes Grasklokje 

Dotterbloem Geknikte vossenstaart Duizendblad Rapunzelklokje Zandzegge 

Tweerijige zegge Valse voszegge Madeliefje Knoopkruid s.l. Rood zwenkgras 

Brede orchis Zilte zegge Hazenzegge Groot streepzaad Geel walstro 

Gevleugeld 

hertshooi 

Ruige zegge Kale jonker Glad walstro Muizenoor 

Veldrus Gewone waterbies Kamgras Beemdkroon Sint-janskruid 

Penningkruid Slanke waterbies Peen Graslathyrus Gewoon biggenkruid 

Egelboterbloem Platte rus Lidrus Veldlathyrus Gewone en smalle 

rolklaver 

Grote ratelaar Zeegroene rus Veldgerst Ruige leeuwentand Gewone veldbies 

Bosbies Smalle rolklaver Biezenknoppen Weidekervel-torkruid Smalle weegbree 

Waterkruiskruid Watermunt Vertakte 

leeuwentand 

Pastinaak Schapenzuring 

Kleine ratelaar Zompvergeet-mij-nietje Moerasrolklaver Grote bevernel  

Echte 

koekoeksbloem 

Moerasvergeet-mij-

nietje 

Echte 

koekoeksbloem 

Gulden sleutelbloem  

 Pijptorkruid Kattendoorn Gewone brunel  

 Zilverschoon Wilde peterselie Scherpe boterbloem  

 Akkerkers Gewoon 

timoteegras 

Kleine ratelaar  

 Krulzuring Vijfvingerkruid Grote pimpernel  

 Aardbeiklaver Knolboterbloem Knolsteenbreek  

 Moeraszoutgras Knopig doornzaad Grasmuur  

 Beekpunge  Goudhaver  

   Margriet  
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3.1  Combinatie POTNAT- en soortverspreidingskaarten 

Per km-hok werd eerst het aantal soorten voor de verschillende types berekend, later 

omgezet naar een percentage van het totaal van de in Tabel 1 weerhouden soorten per type. 

Op die manier kreeg elk km-hok een score van 0-100. 

Door een overlay met de PotNatkaarten per type, waarbij elk 250 x 250 m hok ook een score 

heeft van 0-100, en het optellen van de respectievelijke scores, krijgen we een kaart met 

scores per hok van 0-200. 

De scores werden ingedeeld in 4 categorieën: 0-50, 50-100, 100-150 en 150-200. Omdat 

enerzijds de types Zilverschoongrasland en Dottergrasland en anderzijds Kamgrasland en 

Glanshavergrasland een zeer gelijkaardig resultaat (geografisch) vertoonden, werden deze 

types samengenomen en vervolgens werden de scores op het totaal aantal soorten van de 

twee types samen berekend. Het is inderdaad zo dat Zilverschoon- en Dottergrasland vaak in 

met elkaar verwante abiotische omstandigheden (en ook vaak in complexen) voorkomen, 

waarbij de potenties deels ook door beheer worden bepaald: vaak hooilandbeheer voor 

Dottergrasland, meestal graasbeheer voor Zilverschoongrasland. Voor Glanshaver- en 

Kamgrasland is er min of meer eenzelfde redenering te maken waarbij Kamgrasland meestal 

begraasd wordt en Glanshavergrasland meestal gehooid wordt. Een tweede reden voor het 

samenvoegen is omdat de doelstellingen van de beheerovereenkomsten gericht zijn op het 

soorten- en bloemrijk maken van graslanden, eerder dan bepaalde types te ontwikkelen. 

Voor verschillende graslandtypes die op het terrein vaak in elkaar overgaan of in elkaars 

nabijheid liggen is het dus zinvol om soortenpools van typische soorten van beide types in de 

analyse samen te voegen.  

 

3.2  Combinatie POTNAT-, soortverspreidings- en 

landgebruikskaarten 

Deze bijkomende analyse werd uitgevoerd omdat er voor de drie onderzochte doeltypes zeer 

veel potentierijke vlekken worden weerhouden, hetgeen de prioritering van te selecteren 

gebieden bemoeilijkt. 

Eerst werden uit de eerste analyse enkel de hokken weerhouden waar de score (zoals 

berekend in 3.1) groter is dan 100. Van deze selectie werd dan per km-hok waarin deze 

scores voorkwamen het percentage permanent grasland/grasland onder natuurbeheer 

berekend. De combinatie van het voorkomen van hoge scores door 

POTNAT/soortverspreiding met hoge percentages permanent grasland per km-kok 

verscherpen enerzijds voorwaarden voor afbakening van potentierijke gebieden en 

anderzijds geven ze een beter globaal beeld van die potenties op Vlaams Niveau (door de 

vertaling naar km-hokken). 

 

3.3  Combinatie met de huidige kaart 

In een laatste stap wordt nu de bestaande kaart met de huidge afbakening botanisch beheer 

gecombineerd met de nieuwe afbakening die op ecologische criteria is gebaseerd en die zich 

ook meer richt op ontwikkelingsbeheer, uitgaande van aanwezige potenties. Daarvoor werd 

de volgende werkwijze en redenering gevolgd. 

1. De bestaande kaart werd als uitgangspunt gehanteerd. 

2. De kleine gebieden hierop (kleiner dan 10 ha), waar weinig ecologisch potentieel is 

(na overlay met de potentiekaart  (volgens 3.2) werden geschrapt. Gebieden waar 

echter voor 1 of meerdere percelen beheerovereenkomsten lopen, werden 

weerhouden. 
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3. Van de overblijvende gebieden van de tot nu gebruikte kaart, werd gebied per 

gebied nagegaan of er voldoende potentieel is, d.w.z. als er voldoende overlap met 

de nieuwe potentiekaart is. Deze laatste werd integraal behouden (volgens 3.2) Op 

basis van deze overlap werd  de grens van het gebied aangepast (vergroot of 

verkleind). Hierbij werd ook nagegaan of het gebied grenst aan of gelegen is binnen 

Natura2000 (positief criterium) en welke informatie de laatste versie van de BWK 

over het gebied heeft. Daarnaast werd op basis van de recentste luchtfoto’s het 

huidige landgebruik gecontroleerd (code 61 voor blijvend grasland, hetgeen een 

instapvoorwaarde is voor het starten met een beheerpakket ontwikkelingsbeheer). 

4. De netto nieuwe gebieden werden aangeduid op basis van de potentiekaart en de 

recentste luchtfoto’s (incl. controle huidig landgebruik).  
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4 Resultaten en interpretatie 

4.1 Combinatie POTNAT en soortverspreidingskaarten 

De analyse levert drie rasterkaarten op, op schaal Vlaanderen. De fijnmazige (250 x 250 m) 

PotNatkaarten geven daarbij de abiotische potenties voor een bepaald graslandtype weer. 

Als ‘achtergrond’ geven de grofmazige (1km²) soortverspreidingskaarten de biotische 

potenties voor het type (of de gecombineerde types) weer (figuur 3-5). 

Hoge potenties worden dus weergegeven, daar waar een hoge score voor de PotNatkaart 

gecombineerd wordt met de aanwezigheid van een hoge score voor de soortenpool. Dit zijn 

de donkerste vlekjes op de kaart. Hoe donkerder de achtergrond op het niveau van de km-

hokken, hoe meer soorten van het natuurtype er in de omgeving mogen verwacht worden. 

Dotter- en Zilverschoongraslanden hebben hoge potenties in alle grote en kleine 

valleigebieden in Vlaanderen. Ook in de graslanden van de Oostkustpolders en het Oost-

Vlaamse krekengebied liggen gebieden met hoge potenties. In deze laatste gevallen gaat het 

om potenties voor Zilverschoongrasland (figuur 2). 

Kamgras- en Glanshavergraslanden zijn, zoals te verwachten en mits een goed beheer, op 

grote oppervlaktes in Vlaanderen te realiseren. Het zijn zgn. mesofiele types (matig 

voedselrijk, niet te droog of te nat) die bovendien op verschillende bodemtypes kunnen 

voorkomen. Nagenoeg de hele polder- en leemstreek en de lager gelegen (vallei)gebieden in 

de zand-, zandleemstreek en de kempen hebben hoge potenties (figuur 3). 

De hoogste potenties voor Struisgraslanden zijn te vinden in de hogere gronden van de 

Kempen en Voeren, de leemstreek in het zuiden van Vlaams-Brabant, de Veldzone in de 

zandstreek tussen Brugge en Gent, de Noord-Vlaamse zandgordel en de Duinen (figuur 4). 

De kaarten geven ecologische potenties weer. Ze moeten voor gebruik in de praktijk 

gecombineerd worden met andere kaarten. Zo is bv. de duinenregio grotendeels irrelevant 

voor het afsluiten van beheerovereenkomsten omdat de meeste duingraslanden al in 

natuurreservaten liggen. De Vlaamse landmaatschappij kan de kaarten gebruiken in 

combinatie met bv. het huidige graslandareaal in landbouwgebruik of beleidskaarten (bv. 

Natura 2000 netwerk, Ecologisch waardevol landbouwgebied of Valleigebieden van het 

Gewestplan) om zo tot een zinvolle verfijning en een effectieve beleidskaart te komen.  

 

4.2 Combinatie POTNAT-, soortverspreidings- en 

landgebruikskaarten 

Door de combinatie van strengere criteria (hogere scores per hok) en het gebruik van de 

landgebruikskaarten krijgen we een helderder beeld op Vlaams niveau, hetgeen toelaat 

‘preferentiële zones’ (bestaande uit één of meerdere km-hokken) op deze schaal aan te 

duiden. Binnen deze zones kunnen dan de fijnmaziger kaarten uit de eerste analyse gebruikt 

worden om de grenzen van het gebieden voor beheeroverenkomsten af te bakenen (Figuur 

6-8).



 

 

 

Figuur 3: potenties voor Dotter- en Zilverschoongrasland op basis van POTNAT en soortverspreidingskaarten  

 



 

 

 

Figuur 4:  potenties voor Kamgras- en Glanshavergrasland op basis van POTNAT en soortverspreidingskaarten 

  



 

 

 

Figuur 5: potenties voor Struisgrasland op basis van POTNAT en soortverspreidingskaarten  



 

 

 

Figuur 6: Hoge potenties voor Dotter- en Zilverschoongrasland op basis van POTNAT, soortverspreidings- en landgebruikskaarten. De getallen in de legende zijn de percentages 

van de oppervlakte permanent grasland weer per km-hok.  

 



 

 

 

Figuur 7: Hoge potenties voor Kamgras- en Glanshavergrasland op basis van POTNAT, soortverspreidings- en landgebruikskaarten. De percentages in de legende geven het 

percentage van de oppervlakte permanent grasland weer per km-hok. 

  



 

 

 

Figuur 8: Hoge potenties voor Struisgrasland op basis van POTNAT, soortverspreidings- en landgebruikskaarten. De percentages in de legende geven het percentage van de 

oppervlakte permanent grasland weer per km-hok.
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4.3 Integratie van beleids- en potentiekaarten. 

Omdat het voor het afsluiten van beheerovereenkomsten in eerste instantie niet belangrijk is 

om een bepaald graslandtype te ontwikkelen maar wel een soortenrijk grasland, werden de 

potentiekaarten samengevoegd tot één kaart en dan geïntegreerd met de bestaande 

beleidskaart (zie 3.3) (Figuur 9). Deze aanpak leidt tot een kaart waarbij de gebieden 

enerzijds meer geconcentreerd voorkomen en waarbij de afzonderlijke eenheden ook groter 

zijn geworden dan in de huidige kaart (Figuur 1). De afgebakende zones situeren zich vooral 

in het volledige poldergebied en in de grote en kleine valleigebieden. Als werkinstrument 

zullen de digitale bestanden van Figuur 9 - als bijlage bij dit rapport - worden gebruikt. 
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5 Besluit 

• Op Vlaamse schaal werd een afbakening gemaakt van gebieden die via 

ontwikkelingsbeheer hoge potenties hebben voor de ontwikkeling van soortenrijke 

cultuurgraslanden, nl. Dotter-, Zilverschoon-, Kamgras-, Glanshaver- en Struisgrasgrasland. 

• De voorgestelde rasterkaarten kunnen gebruikt worden om gebieden aan te duiden 

waar beheerovereenkomsten zinvol zijn als ze gecombineerd worden met bestaande of te 

ontwikkelen gebruiks- of beleidskaarten. In dit rapport werden de potentiekaarten 

geïntegreerd met de bestaande afbakening voor beheerovereenkomsten die gebaseerd is op 

de verwevingsgebieden binnen de gewensten natuurlijke structuur. 

 De ontwikkelde afbakening concentreert de resulterende gebieden in de meest 

potentierijke zones én legt de nadruk op grotere gebieden met een hoog 

graslandpercentage.



 

 

 

Figuur 9: Afbakening van geschikte gebieden voor Beheerovereenkomsten Botanisch Beheer - pakket ‘ontwikkeling soortenrijk grasland’  aan de hand van de integratie van de 

huidige beleidskaart (natuurverwevingsgebieden) en ecologisch potenties (PotNat, soortenverspreiding en areaal permanent grasland). 
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