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AANLEIDING  
  
In het kader van het bestek “SIGMAPLAN – Studie t.b.v. aanleg van 
overstromingsgebieden en natuurgebieden (bovenrivieren) (16EI/06/16 – opdrachtgever 
W&Z) stelt het INBO een ecosysteemvisie op voor het gebied (zie Van Ryckegem & Van 
den Bergh, 2010). In het kader van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium (LTV2030) 
werden instandhoudingsdoelen vastgesteld waarbij voor Pikhaken-Hoogdonk 
graslandvegetaties van het habitattype 6510 vooropgesteld werden.  
Voor de uitwerking van het integraal inrichtingsplan als onderdeel van het projectmer 
stelt het ANB de onderstaande vraag aan de auteurs van de ecosysteemvisie.  
 

VRAAGSTELLING  

Is er een inpasbaarheid en onder welke randvoorwaarden van een begrazing met 
paarden in Pikhaken GOG Hollaken-Hoogdonk. In hoeverre kunnen de hiermee de Sigma-
doelstellingen gerealiseerd worden. 
 
Concretisering 
Vraag: is het mogelijk om Habitattype 6510 (soortenrijke mesofiele graslanden – 
6510_hus) te realiseren in Pikhaken-Hoogdonk onder een paardenbegrazingbeheer. 
Welke zijn de randvoorwaarden. 
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TOELICHTING 

Beleidskader 

o IHD-Zeeschelde (IHD-Z) 

In juli 2005 werd de IHD-Z bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De habitatdoelstelling in de 
instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium (IHD-Z) (Waterwegen & Zeekanaal, 2005; 
Adriaensens et al., 2005) voor wetland Pikhaken en GOG-wetland Hollaken-Hoogdonk deel 2 is 
soortenrijk droog tot vochtig grasland van het Natura2000 habitattype ‘6510’ – Laaggelegen 
schraal hooiland. GOG Rijmenam en GOG Hollaken-Hoogdonk deel 1 blijven in landbouwgebruik 
(Figuur 1). 

 

FIGUUR 1. SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED MET DE GEBIEDSBESTEMMINIG VOLGENS  HET MWEA.. 

 

Doelsoorten binnen het studiegebied zijn Grote pimpernel; Kwartelkoning (IHD-Z allocatie); 
Paapje (IHD-Z allocatie); Vleermuizen (Bijlage IV-soorten; potentievolle zone door nabijheid van 
oud kasteelpark, bunkers, water etc); Sleedoornpage en Grauwe klauwier als fauna-elementen in 
de waardevolle houtkanten (Van Ryckegem & Van den Bergh, 2010). 

o Gewestelijke IHD 

Het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘‘ Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ 
(BE2300044) waartoe het studiegebied gedeeltelijk behoort is aangemeld voor habitattype 6510. 
Deze SBZ kreeg als prioriteringsvoorstel voor het habitattype 6510 de quotering ‘essentieel’ dit 
wegens 40% van het subtype glanshavergraslanden met grote pimpernel (Paelinckx, et al., 2009). 
Pikhaken en het noordelijke deel van Hollaken-Hoogdonk deel 2 zijn opgenomen in het 
habitatrichtlijn gebied (Figuur 2). 
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FIGUUR 2. HABITATRICHTLIJN GEBIED TER HOOGTE VAN HET STUDIEGEBIED. 

o Ecosysteemvisie  

Een  gebiedsvisie ter ondersteuning van de IHD-Z werd opgesteld vanuit de landschapsecologische 
systemen die enerzijds actueel nog in het gebied voorkomen en anderzijds die er van nature 
voorkwamen en nog herstelbaar zijn (potentie-onderzoek). De voorgestelde inrichtingsvisie voor 
het gebied kadert in het ruimere landschap van de Beneden-Dijlevallei. Hierbij wordt enerzijds 
aangesloten bij de landschapsvisie van ‘Pikhakendonk’ met een eerder gesloten cultuurlandschap 
met graslandcomplexen waarbij een percelering wordt nagestreefd met houtkanten, hagen, sloten 
en bomenrijen (struweelrijk grasland). Anderzijds is de landschappelijke visie Voor Hoogdonk deel 
2 en Pikhaken tegen de Dijle aan een meer open rivierlandschap.  

Om de mogelijkheden tot het halen van de habitatdoelstellingen te onderzoeken werd een 
potentieanalyse (NICHE-Vlaanderen) uitgevoerd (Van Ryckegem & Van den Bergh, 2010). De 
analyse toont goede potenties voor habitattype 6510 glanshavergrasland binnen de abiotische 
randvoorwaarden van het bodemtype,  de gemeten grondwaterstanden en de berekende trofie 
(zonder mestgift) en zuurgraad van de bodem. Echter afhankelijk van de startwaarden van de 
bodemnutriënten, externe aanvoer (depositie, overstroming) en het gevoerde beheer kan het 
natuurdoeltype zich trager (hoge nutriëntenlast) of sneller ontwikkelen (lagere nutriëntenlast). Dit 
aspect wordt nader toegelicht onder de paragraaf habitatvereisten. De biotische randvoorwaarden 
in het gebied en de omgeving zijn gunstig. Er bevinden zich bronpopulaties van sleutelsoorten van 
het glanshaververbond op de Dijledijken, relicten in de graslanden en Grote pimpernel 
(Sanguisorba officinalis) komt voor ten westen van Pikhaken (Van Ryckegem & Van den Bergh, 
2010).  

Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de huidige abiotiek, de potentieanalyse en 
inrichtingsvisie wordt verwezen naar Van Ryckegem & Van den Bergh (2010). 
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Laaggelegen schraal hooiland subtype Grote Pimpernelgraslanden (6510_hus) 

In T'Jollyn et al. 2009 wordt een milieuschets gegeven voor een goede staat van instandhouding 
van laaggelegen schraal hooiland subtype Grote Pimpernelgraslanden (6510_hus) (zie bijlage). Het 
is een graslandtype dat traditioneel gehooid werd, meestal gevolgd door nabegrazing met runderen 
(Weeda 1991, Rodwell 1992). Soms werden ook paarden, ponies en schapen ingezet (Gowing et al. 
2002). 

Voedselrijkdom 

Het graslandtype wordt enkel gevonden op historisch onbemeste bodems (bijv. Gowing et al. 
2002). Ze zijn laag tot matig productief. Gowing et al. 2002 vonden 3,5 – 5 ton droge stof /ha 
opbrengst van een eerste snede. De bodems van soortenrijke graslanden onderscheiden zich van 
hun soortenarmere varianten vooral door hun lagere beschikbare fosfaatgehalten (5-15 mg/kg 
Olsen-P) (Critchley et al. 2002, Gowing et al., 2002). 
 
Overstromingsbehoefte 

Bij een goede waterkwaliteit, matige sedimentlading, hoge winter grondwaterstanden en snelle 
afstroom van het overstromingswater kunnen winteroverstromingen goed verdragen worden door 
Grote pimpernel (Gowing et al., 2002; Rodwell, 1992, Schaminée et al. 1995-1999). 
Overstromingen kunnen een bodemverstoring veroorzaken waardoor de vegetatiemat minder 
gesloten is en kiemingsmogelijkheden optreden, hierdoor kan overstromen een positief effect 
hebben op minder competitieve soorten in de vegetatie (Lenssen et al., 2004). Indirect kunnen 
overstromingen in schralere omstandigheden voor een noodzakelijk nutriënten- en basenaanvoer 
zorgen (Schaminée et al. 1995-1999) en kan het water de verbreiding van de pimpernelzaden 
bevorderen (Rosenthal, 2006). Mogelijk is overstroming een noodzakelijke voorwaarde om reeds 
goed ontwikkelde graslanden, in hun goede staat te behouden. 
 
Ontwikkelingsbeheer (hoofdverschraling) 

 
Zeker bij herstel van mesofiele graslanden is het cruciaal de P-beschikbaarheid te doen dalen. Elk 
mechanisme/proces dat hiertoe kan bijdragen, dient aangemoedigd te worden. 
 
Een zuiver weide(graas)beheer (jaarrond begrazing) resulteert in een herverdeling van de 
nutriënten over het terrein maar niet of nauwelijks in een netto-nutriëntenafvoer uit de terreinen 
(Hendriks et al., 1985; Van Uytvanck et al. 2010). Een netto-nutriënt afvoer is een noodzaak op de 
sterk bemeste bodem om een schraler graslandtype te bekomen. Bovendien is specifiek de Grote 
pimpernel negatief beïnvloed door een zuivere beweiding (Gowing, et al., 2002). Een integraal 
weidebeheer is hierdoor geen geschikte beheervorm (niet als ontwikkelings- noch als 
onderhoudsbeheer) voor de gestelde doelstellingen. 
 
Het optimaal ontwikkelingsbeheer is een hooibeheer 2x maaien per jaar van ingezaaide graslanden 
en voormalig intensief grasland (shock effect nutriëntenreductie). Het ontwikkelingsbeheer zorgt 
relatief snel (enkele jaren) voor een buigpunt in de biomassaproductie. Daarna verloopt de 
verschraling veel trager en wordt het een werk van lange adem (naverschraling of 
instandhoudingsbeheer). Tijdens de hoofdverschraling zijn er nog (zij het steeds verder 
afnemende) opbrengsten voor de landbouw. Bij naverschraling worden de opbrengsten 
verwaarloosbaar en zou het beheer kunnen ingeschreven worden onder het reguliere natuurbeheer 
(Piesschaert, 2007 - landbouwbeleid Sigmaplan: duur van ontwikkelingsbeheer). Het intensieve 
hooibeheer met nog relatief hoge hooi-opbrengst zal tussen de 3-5 jaar duren waarna doorgaans 
een buigpunt in biomassaproductie (6-7 ton drooggewicht/ha/jaar) optreedt (Piesschaert, 2007). 
Zolang echter de kruid/gras-ratio lager dan 40% is of de beschikbare P-fractie hoger is dan 15 mg 
Olsen-P/kg, is het aan te bevelen het grootste deel relatief vroeg te maaien (juni) en een tweede 
maaibeurt te blijven doen. Bij resp. stijgende kruid/grasverhouding of bij concentraties lager dan 
15 mg P/kg kan het maaitijdstip verlaat worden naar juli en kan overgegaan worden op een 
onderhoudsbeheer. Uitstellen van de maaidata naar augustus kan leiden tot een verlaging 
kruid/gras-ratio (vergrassing) (Gowing, 2004). 

De randvoorwaarden ontwikkelingsbeheer zijn: 

1. Geen bemesting 
2. Geen pesticiden gebruik 
3. Twee maaibeurten als startbeheer. 
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Onderhoudsbeheer 

 
Na de ontwikkelingsfase van 2x maaien per jaar of als startbeheer in de reeds schralere graslanden  
(per definitie gesteld hierboven: productiviteit < 6 ton drooggewicht/ha, kruid/gras-ratio hoger dan 
40% of de beschikbare P-fractie lager dan 15 mg Olsen-P/kg) kan een nabegrazing mogelijk zijn. 
Dit biedt voordelen zoals meer structuurdiversiteit, betere kiemingsmogelijkheden en 
zaadverbreiding (bv. Hendricks et al., 1985). Hoewel de meeste zaden van de doelsoorten hun 
kiemkracht verloren nadat ze opgegeten waren, bleek de Grote pimpernel hier een uitzondering op 
de regel te zijn (Edwards & Younger 2006). Er werd geen specifieke informatie gevonden met 
betrekking tot de verschillen tussen de grazers en specifiek over graaspreferentie van paarden op 
Grote pimpernel. Alleszins bezitten paarden een veel selectiever graasgedrag dan runderen 
waardoor sommige delen van het terrein onaangeroerd blijven en er ruigtes kunnen ontstaan.  
 
Indien er onder een maaien + nabegrazingsbeheer (opnieuw) dominantie optreedt van soorten bv. 
zoals Gewone bereklauw (Heracleum sphondylium), Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) en 
Glanshaver (Arrhenatherum elatius) wordt opnieuw een tweede maaibeurt aangeraden (Gowing et 
al., 2002). 
 
De randvoorwaarden voor het onderhoudsbeheer zijn:  

1. Geen bemesting  
2. Geen pesticiden 

Indien dieren ontwormd worden moet een tweetal weken gewacht worden vooraleer ze in 
de graslanden in te zetten te worden. 

3. Eén maaibeurt  
De maaibeurt (half juni tot juli) voor bepaling van de maaidatum volgens stadium zie 
Zwaenepoel et al. (2000). 

4. Nabegrazing 
In de herfst-winter, max. 3 GVE/ha1 (Verlinden et al. 1989); 50-80dagen/ha jaar-1 
(Benstead et al., 2002). Veel van de karakteristieke soorten in pimpernelgraslanden zijn 
intolerant voor begrazing tijdens de periode half maart tot eind juni (Gowing et al., 2002). 
Bij nabegrazing van glanshaverhooilanden worden de dieren best ingeschakeld bij de 
tweede groeipiek van de grassen, meestal is deze augustus. Echter om vestiging en 
expansie van Grote pimpernel mogelijk te maken is zaadzetting nodig na de eerste 
maaibeurt. Een bloeiperiode eind augustus tot oktober kan hiervoor zorgen (Weeda et al., 
1994). Omdat weinig geweten is over de graaspreferentie op Grote pimpernel door de 
paarden wordt dit bij aanvang van het project onderzocht. Indien ze Grote pimpernel niet 
prefereren en zaadzetting dus mogelijk is moeten de pimpernelpercelen geen aangepaste 
graasperiode kennen, anders worden de graslanden pas vanaf september begraasd. Om 
het optreden van storingssoorten zoals Pitrus, Ridderzuring en/of Krulzuring te vermijden in 
natte glanshaverhooilanden mogen de dieren niet te lang op het terrein blijven zodat 
trapgaten vermeden worden (bij te hoge grondwaterpeilen in het najaar). Bij nabegrazing 
worden de dieren uit het terrein verwijderd als het voedsel op is en er geen nagroei meer 
optreedt (De Becker 2004). In de zones waar naar het geperceleerde landschap wordt 
gestreefd is er geen conflict met de ontwikkeling van waardevolle houtkanten en 
doelsoorten (voornamelijk Sleedoorn en Sleedoornpage) indien het beheer niet te intensief 
(cf. dichtheden & graasduur hierboven). Voor de Sleedoornpage is verjonging van 
Sleedoorn zelfs een noodzaak omdat eiafzetting op jonge scheuten gebeurt.   

5. Een aangepast maaibeheer in functie van de doelsoorten is een secundaire maatregel ten 
opzichte van het botanisch beheer dat in eerste instantie moet instaan in het creëren van 
een habitat in goede staat van instandhouding. Maaibeheer afstemmen op doelsoorten is 
vooral voor de kwartelkoning van belang en kan overwogen worden indien zangposten van 
kwartelkoning geïnventariseerd worden of indien het grasland reeds botanisch goed 
ontwikkeld is en men door het aangepaste beheer hoopt de soort aan te trekken (dus op 
lange termijn voor studiegebied). Het afgestemde beheer bestaat uit: het perceel 
(maaiblok) later maaien – vanaf eind augustus; van binnen naar buiten maaien; deels niet 
maaien) (bv. http://www.kwartelkoning.nl).  Of als integrale beheersvorm kan men 
opteren voor mozaïekbeheer waarbij delen van het grasland(complex) vroeg (uiterlijk 1 

                                           
1 GVE (Grootvee eenheid), overeenkomend met één volwassen rund van 450 kg. Bij de 
omrekening van het aantal graasdieren naar GVE' s dient rekening te worden gehouden 
met het soort dier en het ras. Volwassen rund/paard = 1GVE; pony= 0,65 GVE 
(afhankelijk ras)/schaap = 0,15 GVE 
(http://www.synbiosys.alterra.nl/begrazing/algemeen) 
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juni) de eerste maaibeurt krijgen en vervolgens hooguit extensief beweid worden. De 
resterende delen van het grasland(complex) worden pas één augustus gemaaid. Op die 
manier wordt broed- en opgroei habitat gecreëerd en kunnen de vogels ook ongestoord 
hun ruiperiode doorstaan. Dit mozaïekbeheer levert ook voor andere diergroepen (vlinders 
, sprinkhanen…) voordelen op (Koffijberg 2008). 

6. Landschappelijke integratie 
De begrazingsblokken moeten landschappelijk geïntegreerd worden: grote 
begrazingsblokken. 

 

Toepassen op het studiegebied 

 
Het gebied is momenteel grotendeels in landbouwgebruik (akkerbouwland 23%, intensief grasland 
30%).  Het akkerbouwland wordt omgevormd naar grasland. Deze nieuwe graslanden en de recent 
bemestte graslanden zullen een intensief verschralingsbeheer nodig hebben om de 
nutriëntenbeschikbaarheid (P, N) in de bodem te doen dalen. Er zijn geen 
bodemnutriëntenanalyses beschikbaar van het studiegebied. Deze data zijn nodig om een uitspraak 
te doen over de verwachte evolutiesnelheid naar het beoogde vegetatietype (Piesschaert, 2007; 
Zwaenepoel, 2000).  
 
Een rundernabegrazing in de hooiweiden nabij het studiegebied is succesvol voor grote pimpernel 
(Natuurpunt VZW mond. med.). De populatie breidt hier de laatste jaren uit (niet gedocumenteerd, 
visuele inschatting). (inscharingperiode is tussen 1-15 augustus tot uiterlijk 30 oktober) 
De nabijgelegen pimpernelgraslanden worden momenteel opgevolgd door het INBO wat betreft 
waterpeildynamiek en hydrochemie. Vegetatie-opnames zijn gepland. Om de ontwikkeling te 
voorspellen en potenties in te schatten zou het interessant zijn om de fosfaatbuffering en de 
huidige nutriëntbeschikbaarheid in het studiegebied te meten en te vergelijken met de 
pimpernelgraslanden stroomafwaarts de Dijle. 
 

o Overstromen GOG Hollaken-Hoogdonk 
 
De overstromingen bij inrichting van het GOG-wetland zullen vermoedelijk weinig impact hebben 
op de gemiddelde of laagste grondwaterstanden, hiervoor treden ze te weinig op. Coen et al. 
(2009) berekenden (referentie situatie) met de overloopdijkhoogte op 8.3m TAW een 
overstromingsretourperiode van 10jaar. Er worden geen andere vegetatietypes verwacht bij deze 
sporadische overstroming zonder rekening te houden met eutrofiëringseffecten (NICHE-Vlaanderen 
analyse, ongerapporteerd).  
 
Overstromen met een retourperiode van 10 jaar zal met de huidige waterkwaliteit en 
wintergrondwaterstanden resulteren in het (deels) teniet doen van de verschralingsinspanning. Het 
natuurdoeltype zal hierdoor vermoedelijk blijven steken in een matig bloemrijk aspect (grasland-
kruidenmix cf. Zwaenepoel 2000) en wellicht niet geschikt zijn voor Grote pimpernel als doelsoort. 
De invloed van het overstromingswater zal in het studiegebied sterk zijn door de beperkte 
waterverzadiging van de bodem in alle seizoenen wat de ontwikkeling van soortenrijke graslanden 
belemmert in combinatie met overstromen (Beumer et al., 2008). Specifiek de doelsoort Grote 
pimpernel is gevoelig voor fosforbeschikbaarheid (Gowing et al., 2002) een nutriënt momenteel in 
verhoogde concentraties aanwezig in de Dijle (Van Ryckegem & Van den Bergh, 2010, VMM-
meetdata http://www.vmm.be/geoview/). Hoge fosfaatconcentratie in het overstromingswater 
betekent echter niet éénduidig dat dit fosfaat ook plantbeschikbaar is na overstroming (Gowing et 
al., 2002). De fosfaatbufferende capaciteit van de bodem te Hollaken is momenteel niet gekend. 
 
Overstromen met een retourperiode van 10 jaar met goede waterkwaliteit van de Dijle, lage P-
beschikbaarheid en verhoogde wintergrondwaterstanden zal verhinderen dat voedselrijkere 
rivierwater diep de bodem in kan dringen en dat eutrofiëring optreedt. Er wordt verwacht dat bij 
deze randvoorwaarden kan stand houden of dat overstromingen zelfs nodig zijn (zie boven).  
 
  

o Afbakeningsvoorstel beheerfasering en begrazingszones 
 

Het voorgestelde (ideale) startbeheer wordt getoond in Figuur 3. Na een eerste 
verschralingsperiode (zoals hierboven beschreven) kan het startbeheer (2x maaien per jaar) 
overgaan in een onderhoudsbeheer van maaien met nabegrazing. Het zuidelijk perceel in Hollaken-
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Hoogdonk deel 2 is momenteel een Pinus aanplant die wordt omgevormd tot heischraal grasland. 
Dit perceel kan mee nabegraasd worden (Van Ryckegem & Van den Bergh, 2010). 
De figuur toont ook enkele percelen buiten de perimeter van het studiegebied die mogelijks nu 
reeds mee kunnen ingeschakeld worden in het maaien met nabegrazingsblok. Het betreft percelen 
in eigendom/beheer van Natuurpunt VZW.  

 

 

FIGUUR 3. VOORSTEL  ZONES 2X MAAIEN PER JAAR EN MAAIEN MET NABEGRAZING ALS STARTBEHEER 
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CONCLUSIE 
 
Het natuurdoeltype laaggelegen schraal hooiland (6510) subtype Grote 
Pimpernelgraslanden (6510_hus) is enkel realiseerbaar onder een hooibeheer. Een 
verschralingsfase is noodzakelijk om soortenrijke, habitatwaardige vegetatietypes te 
ontwikkelen. Nadat in voldoende mate de verschraling gerealiseerd is kan overgegaan 
worden in een onderhoudsbeheer van maaien met nabegrazing. Paardenbegrazing is 
hierbij een mogelijkheid. Dit beheeradvies geldt zowel voor Pikhaken als voor het GOG-
Hollaken-Hoogdonk. De oppervlakte grasland dat in een eerste fase 2 x gemaaid dient te 
worden is ongeveer 54 ha. Dit hooi is mogelijks geschikt als paardenvoeding.  
Na een ontwikkelingsbeheer (minimaal 3-5 jaar) kan na evaluatie aan de hand van 
vermelde criteria overgestapt worden op een hooibeheer met nabegrazing vanaf 
augustus tot in de winter (indien niet te nat en er nog voldoende voedsel is), 80 
graasdagen per (seizoen)jaar aan een dichtheid van maximaal 3 GVE/ha op een 
oppervlakte van ongeveer 65ha. Omwille van landschappelijke redenen is het belangrijk 
grote begrazingsblokken in te richten zodat visuele hinder door afrastering beperkt is. De 
huidige percelering moet gerespecteerd worden. 
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BIJLAGE 
 
Habitattype  6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,  Sanguisorba officinalis)
Subtypes 6510_hu; 6510_hus Subtypes: Glanshaverhooilanden en Grote Pimpernelgr aslanden 

Milieukarakteristieken voor een goede staat van instandhouding
indicator beschrijving verstoring maatregelen opmerkingen referentie
textuur lemige of kleiïge bodems: 

(lemig zand), zandleem, 
leem, klei

Oberdorfer 1983; 
Schaminée et al. 
1996; Zwaenepoel zuurtegraad pH (5,5) 6,5 - 7,5 (8,5) Huybrechts et al. 
2000; Oberdorfer 
1983; Schaminée 
et al.  1996; 
Zwaenepoel et al. 
2002

Hydrologie regime GVG: ≥(50) 70 cm onder 
maaiveld 

 Wamelink & 
Runhaar 2001

GLG Wamelink & 
Runhaar 2001

overstroming met 
gebiedsvreemd water

niet tot occasioneel 
kortstondig

<20 dagen/jaar en <1/2-3 
jaar

Wamelink & 
Runhaar 2001; 
opm. : Aubroeck et 
al.  1998

Nutriënten voedselrijkdom (mesotroof -) zwak eutroof      
(-matig eutroof)

voedselaanrijking (vnl. door 
atmosferische depositie, 
vermesting, intensief 
landbouwgebruik) met als 
gevolg verruiging

gevoelig voor vermesting Rodwell 1992; 
Wamelink & 
Runhaar 2001; 
opm.: Huybrechts 
et al.  2000; 
Oberdorfer 1983; 
Ministerie van 
Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
2008;

luchtkwaliteit bij voorkeur <20kg N /ha/jaar voedselaanrijking (door 
atmosferische depositie) met als 
gevolg verruiging

gevoelig voor 
stikstofdepositie

van Dobben & van 
Hinsberg 2008; 
Ministerie van 
Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
2008; Achermann 
& Bobbink 2003

Vegetatiekarakteristieken
indicator beschrijving   maatregelen opmerking referentie
kwaliteitsindicatoren

Demolder et al., 
2008

 aanvullende soorten Anoniem 2004b; 
Oberdorfer 1983; 
Rodwell 1992; 
Schaminée et al. 
1996; Van Looy et 
al.  1999; 
Zwaenepoel et al. 
2002

structuur

storingsindicatoren 

verruiging een geschikt 
maaibeheer met 
afvoer maaisel 
(eventueel met 
nabeweiding of 
extensieve begrazing)

ook tengevolge van 
stopzetten maaibeheer en 
onvoldoende afvoer 
maaisel

cfr Aggenbach et 
al. 2007; 
expertoordeel

strooisellaag maaien een teveel aan strooisel 
hindert de kieming van 
sleutelsoorten, oorzaak is 
veelal een ongeschikt 
beheer

Anoniem 2004a; 
Robertson & 
Jefferson 2000, 
expertoordeel

verbossing/verstruweling  expertoordeel

sleutelsoorten

Anoniem 2004b; 
expertoordeel

Gulden boterbloem (Ranunculus auricomus), Pastinaak 
(Pastinaca sativa), Gulden sleutelbloem (Primula veris), 
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Beemdooievaarsbek 
(Geranium pratense), Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus) & 
Wilde peen (Daucus carotus) 

dominantie van soort(en): eender welke soort, inclusief sleutelsoorten

aanwezigheid lage (< 20cm) , middelhoge (20- 60cm ) en hoge (> 60cm ) grassen  jaarlijks 1-2 keer 
maaien, niet voor de 
hoofdbloeitijd van de 
grassen, met afvoer 
maaisel, eventueel 
met nabeweiding of 
aangepaste begrazing

A. Habitatkarakteristieken

verdere regelgeving 
en controle rond het 
gebruik van 
bestrijdingsmiddelen

sleutelsoorten worden 
bedreigd door 
herbicidengebruik

≥80 cm onder maaiveld

subtype 6510_hu : Kraailook (Allium vineale), Zachte haver 
(Avenula pubescens), Bevertjes (Briza media), 
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus), Knoopkruid 
(Centaurea jacea sl), Groot streepzaad (Crepis biennis), Glad 
walstro (Galium mollugo), Graslathyrus (Lathyrus nissolia), 
Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus),  Beemdkroon (Knautia arvensis), Ruige 
leeuwentand (Leontodon hispidus), Margriet (Leucanthemum 
vulgare), Muskuskaasjeskruid (Malva moschata), Gewone 
vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Klavervreter 
(Orobanche minor), Karwijvarkenskervel (Peucedanum 
carvifolia), Grote bevernel (Pimpinella major), Grote ratelaar 
(Rhinanthus major), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor),  
Veldsalie (Salvia pratensis),  Knolsteenbreek (Saxifraga 
granulata), Gele morgenster (Tragopogon pratensis) & 
Goudhaver (Trisetum flavescens)

subtype 6510_hus : Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) 
+ sleutelsoorten 6510_hu

Bodem

soorten EU-rapportage 

brongerichte 
maatregelen

horizontale structuurelementen

bedekking bomen en struiken

Zevenblad (Aegopodium podagraria), Kleefkruid (Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma 
hederacea), Engels raaigras (Lolium perenne), Grote brandnetel (Urtica dioica), Bijvoet 
(Artemisia vulgaris), Akkerdistel (Cirsium arvense), Speerdistel (Cirsium vulgare), 
Akkerwinde (Convolvulus arvensis), Gewone kropaar (Dactylus glomerata), Kweek 
(Elymus repens), basterdwederik (Epilobium spp.), Heermoes (Equisetum arvense), 
Ridderzuring (Rumex obtusifolius), Vogelmuur (Stellaria media) & Boerenwormkruid 
(Tanacetum vulgare)
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indicator slechte SVI opmerkingen referentie
A-goede SVI B-voldoende SVI C-slechte SVI

lage, middelhoge, hoge 
grassen

drie klassen gelijkmatig 
aanwezig

hoge grassen bedekken 50-70% 
en middelhoge en lage grassen 
bedekken 5-10%

hoge grassen > 70% 
of  middelhoge en 
lage grassen < 5 % 
zeldzaam

Anoniem 2004b; 
expertoordeel

dominantie soorten minstens 1 soort 
bedekt meer dan 50%

Anoniem 2004b; 
expertoordeel

Verstoring verbost/verstruweeld < 5 % 5-10% > 10%  Anoniem 2004a; 
expertoordeel

strooisellaag < 10 % 10-30% > 30% Robertson & 
Jefferson 2000; 
expertoordeel

verruigd < 10% 10-30% > 30% expertoordeel

soortenrijkdom  ≥ 10  sleutelsoorten 7-9 sleutelsoorten < 7 sleutelsoorten expertoordeel

totale bedekking 
sleutelsoorten

> 70% 50-70% < 50% expertoordeel

 
slechte SVI

A-goede SVI B-voldoende SVI C-slechte SVI opmerking referentie
oppervlakte natuurdoeltypen Nederland > 30 ha 0,5-30 ha < 0,5 ha Bal et al. (2001); 

Ministerie van 
Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
2008

kenmerkend voor een goede structuur en functie 
is het vlakdekkend voorkomen van het 
habitattype; vaak is habitattype beperkt tot kleine 
landschapselementen.

afwezig

C. Faunakarakteristieken -en beoordeling

voldoende tot goede SVI

Habitatstructuur

Vegetatie

voldoende tot goede SVI

B. Beoordelingsmatrix

 
 


