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Situering 
 
Het INBO ontving een adviesvraag over de afbakening van zones voor botanisch 
beheer en soortenbescherming in het toepassingsgebied van het natuurrichtplan 
“Heuvelrug-benedenstrooms”.   
 
Overeenkomstig art 4§1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 
2005 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten ter uitvoering van 
verordening EG nr.1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling, is een gunstig advies van het INBO nodig alvorens de 
bevoegde minister de aangeduide zones kan goedkeuren. 
 
Het natuurrichtplan voorziet concreet de afbakening van zones voor botanisch 
beheer grasland in gebieden aangeduid in overeenstemming met art. 4§1 van 
BVR van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten. 
 
Zoals expliciet gesteld in de adviesvraag zal het INBO een aanname doen van de 
voorgestelde natuurdoelen en de voorgestelde zones toetsen aan de voor dit 
gebied relevante ecologische criteria. Vervolgens wordt de te verwachten 
bijdrage van deze beheerovereenkomsten aan de realisatie van de visie van het 
natuurrichtplan besproken. 
 
 

1 Ruimtelijke criteria 
 
Voor de beoordelingscriteria wordt in belangrijke mate gesteund op de criteria, 
gebruikt voor de afbakening van de  actueel goedgekeurde perimeters voor 
beheerovereenkomsten voor botanisch beheer en weidevogelbeheer (Decleer, K. 
en Defoort T., 2001). De belangrijkste ecologische en beleidsmatige criteria voor 
de selectie van terreinen voor beheerovereenkomsten worden hieronder kort 
opgesomd.  
 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in 3 typen van gebieden: 
type 1: hoge dichtheid en/of grote oppervlakten aan hoogwaardige natuur  
(moerassen, bossen, soortenrijke graslanden, …), inclusief gebieden met grote 
kansen tot herstel en ontwikkeling van hoogwaardige natuur;  
type 2: hoogwaardige natuur versnipperd of teruggedrongen tot relicten of 
gebieden met voldoende natuur van meer matige kwaliteit;  
type 3: het net aan natuurelementen is eerder ijl en zwak ontwikkeld. 
 
Voor een optimaal ecologisch beheer van graslanden van het type 1 is het 
meestal noodzakelijk maatregelen te treffen die niet voorzien zijn in de 
pakketten botanisch beheer. De pakket bieden onvoldoende garanties in de tijd 
waardoor de houdbaarheid van die hoogwaardige natuur in het gedrang komt.  
 
In zones waar het net aan natuurelementen eerder ijl en zwak ontwikkeld is 
(type 3), is het vanuit ecologisch oogpunt doorgaans logisch om de te nemen 
maatregelen vooral te concentreren op die verspreide natuurwaarden en dus 
eerder het instrumentarium rond kleine landschapselementen te verkiezen. Toch 
kan het ook in dergelijke zones zinvol zijn pakketten botanisch beheer te 
promoten in functie van de rol van dergelijk gebied in het geheel van ruimtelijke 
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ecologische relaties (bv. verbindingsfunctie van beekvalleien, ecologische functie 
van infiltratiegebieden, …).  
 
Blijft de tussenliggende gebiedscategorie (type 2), waar elke maatregel die de 
aanwezige natuurelementen en -relicten kan behouden of versterken, aan te 
bevelen is. Het is in de eerste plaats in dergelijke gebieden dat de 
beheerovereenkomsten botanisch beheer één van de meest geëigende 
instrumenten zijn om deze doelstelling te realiseren. 
 

2 Effectiviteit van beheerovereenkomsten 
 

Naast het afbakenen van zones voor beheerovereenkomsten dient geanalyseerd 
te worden welke beheerspakketten het meest optimaal zijn om de 
vooropgestelde streefdoelen te bereiken in functie van de initiële natuurwaarden. 
Tabel 1 geeft dit weer.  
 
Tabel 1. Natuurwaarde van graslanden en akkers in relatie tot het inzetten van 
de beheerpakketten botanisch beheer (Decleer, K. et al, 2001)  
 BWK-types 

(1) (2) 
Mogelijk(e) pakket(ten) Doel  en opmerkingen 

Historisch permanent grasland 
(BVR 23.7.98): halfnatuurlijke 
graslanden (hc, hf, hm, hk, hd, 
hv, hu) én ha, hn 

Bij voorkeur 
aankoopbeleid; maaien 
of begrazen na 1juli (4) 

Behoud van deze 
zeldzame 
graslandbiotopen en 
verbetering van hun 
kwaliteit  

Historisch permanent grasland, 
excl. halfnatuurlijke graslanden 
(hj, hpr, hpr*, hp*, hp + mr, hp + 
hc; incl. zilte graslanden) én hr 

In principe alle 
pakketten botanisch 
beheer graslanden (3) 

Behoud, en zo mogelijk 
verbetering, van hun 
huidige biologische 
waarden 

Graslanden 
met 
(belangrijke) 
botanische 
waarden, al 
dan niet 
terug-
gedrongen tot 
de perceels-
randen Graslanden met verspreide 

biologische waarden: 
Overige graslanden van het type 
hp  of hx + k(biotoop) 
Hp en hx graslanden in de natte 
sfeer (4) 

In principe alle 
pakketten botanisch 
beheer graslanden (3) 

Herstel van botanische 
waarden 
(gunstige abiotische 
omstandigheden; bij 
k(biotoop) ook bron van 
gewenste soorten 
aanwezig) 

Graslanden 
met beperkte 
botanische 
waarden 

Intensieve agrarische 
graslanden: hx en hp 
graslanden zonder k(biotoop) en 
niet in de natte sfeer 

“beweiden zonder 
beperking weidedatum” 
of  “maaien na 1 juni” 
 

Bij voorkeur met het oog 
op vergroting 
sluitingsgraad biologisch 
waardevolle biotopen 

(1) telkens worden alle varianten van de karteringseenheid bedoeld, tenzij 
specifiek vermeld; ook complexen van deze eenheden met andere eenheden 
horen tot de vermelde categorieën (b.v. hpr + da, hp* + ms) 
(2) de differentiatie tussen BWK-types is enkel mogelijk voor het areaal van de 
BWK, versie 2  
(3) als de biomassaproductie hoog is (b.v. eerste aanvraag en hoog productieve 
types): begrazen zonder beperking tijdstip; velen zullen meest optimaal onder 
“maaien of begrazen na 1 juni” vallen; de minst productieve onder “maaien of 
begrazen na 16 juni”; vooraf een strikte opdeling van deze categorie maken i.f.v. 
de beheerspakketten is evenwel met de beschikbare kennis onmogelijk 
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(4) hp of hx in valleien en natte depressies en/of hp en hx met kb(a,s,fr) of 
kh(a,s,fr) kan voorzien worden als differentiatie van de pakketten “na 16 juni” 
 
In algemene termen is de inzet van beheerovereenkomsten minder opportuun 
voor halfnatuurlijke graslanden, omdat de in de pakketten voorziene 
maatregelen, afhankelijk van de uitgangssituatie, verlies van natuurwaarden tot 
gevolg kunnen hebben. Tevens is de “vervangbaarheid” van dergelijke systemen 
eerder laag, en de zeldzaamheid dermate groot, dat de kans op verlies of 
aftakeling van dergelijke biotopen dient geminimaliseerd te worden. 
Aankoopbeleid vormt hiertoe het meest geëigende instrument (Decleer, K. et al, 
2001). Graslanden met verspreide natuurwaarde en intensieve graslanden 
komen wel in aanmerking voor beheerovereenkomsten, op voorwaarde dat het 
herstel van botanische waarden voorop staat én er dus gestreefd wordt om op 
termijn te kunnen overstappen naar beheerspakketten gekoppeld aan beter 
ontwikkelde graslandvegetaties. 
 
De aanwezigheid van een vegetatie op zich is geen voldoende voorwaarde voor 
het voorkomen van een soort. Veelal werd er van uitgegaan dat vegetatieherstel 
op termijn vanzelf zou leiden tot herstel van de bijbehorende fauna. Deze 
veronderstelling gaat echter lang niet altijd op. Fauna reageert veel meer op de 
structuur van het landschap (bvb versnipperinggraad, vegetatiestructuur) en het 
voedselaanbod (hoeveelheid en beschikbaarheid). Veel kritische soorten stellen 
bijkomende eisen aan hun milieu (voedsel, dekking, voorkomen van 
verschillende successiestadia in mozaïek), die essentieel zijn voor het al of niet 
geschikt zijn van hun habitat (Van Duinen, G-J. et al, 2004). Daarom wordt voor 
de belangrijkste faunadoelsoorten van het natuurrichtplan nagegaan in welke 
mate beheerovereenkomsten geschikt zijn voor herstel of behoud van deze 
soort, dan wel of er tevens aanvullende maatregelen nodig zijn. De ecologische 
vereisten van de meeste aangehaalde doelsoorten wordt besproken in de 
bijlagen van het voorlopig ontwerp van Natuurrichtplan.  
 
Tabel 2 geeft  een overzicht van de knelpunten van de verschillende pakketten 
beheerovereenkomsten om te voldoen aan de ecologische vereisten van deze 
doelsoorten. 
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Tabel 2. Knelpunten van beheerovereenkomsten t.o.v. faunanatuurdoelen  
Type 

overeenkomst 

Knelpunten t.o.v. faunadoelen 

Botanisch 

beheer 

grasland 

Beweiden  1 

of 16 juni 

Veebezetting: Intensieve begrazing leidt tot verdwijnen van structuurvariatie terwijl net deze variatie bepalend is voor 
het voorkomen van de doelsoorten van graslanden: Graspieper en Gele kwikstaart (Sanders et al, 2004; Van Duinen et 
al, 2004). De standaardbegrazingsdichtheid voor een “beheersovereenkomst natuur” bedraagt maximaal 2 GVE/ 
ha/jaar. Voor een beheersovereenkomst “Botanisch beheer grasland” kan de begrazingsdichtheid wel bepaald worden 
door een deskundige. Knelpunt is dat de vereiste veedichtheid  voor een rijke ongewerveldenfauna  veel lager ligt dan 
2 GVE/ha/jr.  
Periode: standaardperiode voor beweiden is vanaf 1 of 16 juni. in functie van rijke ongewerveldenfauna gebeurt dit 
beter pas vanaf juli tot augustus. Voor de doelsoort Gele kwikstaart met een eerder laat broedseizoen is alleszins 1 juni 
een te vroege inschaardatum. 

Botanisch 

beheer 

grasland 

Maaien 1 of 16 

juni 

3) Geen gefaseerd maaibeheer: de actuele botanische beheerovereenkomsten voorzien geen gefaseerd maaibeer maar 
gaan uit van één uniforme maaidatum. De noodzakelijke afwisseling tussen hoge en lage vegetaties kan niet 
gerealiseerd worden op perceelsniveau. Voor veel faunasoorten is net deze variatie zeer bevorderlijk voor zowel 
aantallen als diversiteit. Ook grotere gebruikspercelen met een interne variatie aan bodemtypen hebben optimaal een 
gefaseerd maaibeheer. 
4) Maaiperiode:  Voor doelsoort Gele kwikstaart is maaien 1 juni te vroeg voor succesvolle broedsels, 15 juni is wel 
gepast. 

Botanisch 

beheer 

Akkerland: 

volle veld 

perceelsrand 

5) Bemestingsperiode: toedienen van mengmest op het perceel is slechts toegelaten in de periode van 1 april tot en 
met 31 augustus; dit is knelpunt voor teelt van zomergraan, dat al wordt al gezaaid in maart. Voor geelgors is 
aanwezigheid van zomergraan zeer gunstig.  
6) Vruchtwisseling: beheersovereenkomst verplicht vruchtwisseling met (a) ten minste één maal per 2 jaar een 
graangewas en (b) één maal per 6 jaar een vlinderbloemige: voor akkervogels moet dit gecombineerd worden met 
stoppelvelden, ongemaaide grasstroken of kruidenrijke ruigtes 
7) bemesting bij voorkeur met stalmest tot 50 % van de geldende bemestingsnorm: Op de van nature voedselarme 
donken is dit te voedselrijk voor de meest kritische faunasoorten van schrale biotopen door de snelle groei van 
gewassen.  
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Uit tabel 3 kan men de volgende conclusies trekken: 
  

1) De beheerovereenkomsten botanisch graslandbeheer zijn minder afgestemd 
op de faunadoelen van droge schraalgraslanden, voor doelhabitats 
dottergraslanden zijn de voorwaarden van de beheerovereenkomsten beter 
geschikt. Dit stemt overeen met de hoger vermelde opmerking dat botanische 
beheerovereenkomsten minder geschikt zijn voor halfnatuurlijke graslanden (ha, 
hu, hm) maar eerder voor behoud of herstel van soortenrijke cultuurgraslanden 
(hp+, hp*). 
 
 Inzet van deze beheerovereenkomsten voor fauna van  schraalgraslanden heeft 
slechts zin:   
wanneer deze percelen direct aansluiten op mantel-zoomvegetaties of schrale 
graslanden, die pas later op het seizoen gemaaid of beweid worden. 
Wanneer voldoende structuurvariatie gecreëerd kan worden door gefaseerd 
maaien of een zeer extensieve begrazing.  
Indien ze een overgangsbeheer vormen naar de ontwikkeling van halfnatuurlijke 
schrale graslanden, waarop nadien specifiek beheer kan gevoerd worden, 
afgestemd op de ecologische eisen van de fauna. 
 
 2) De beheerovereenkomsten voor botanisch akkerbeheer zijn vooral zinvol voor 
akkeronkruiden, akkervogels en meer mobiele soorten zoals veldkrekel. Voor de 
meest kritische faunasoorten van droge schraalgraslanden en schrale 
pionierbiotopen zijn deze overeenkomsten ongeschikt door de te intensieve 
grondbewerking en bemestingsregimes.  
 
 

3 Toepassing op deelgebieden van het natuurrichtplangebied 
Kempische Heuvelrug 
 
Globaal bevat het natuurrichtplan een goed onderbouwde ecologische visie voor 
het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden van de Heuvelrug.  
 
De beoogde visie stemt overeen met de versterking van de typische 
natuurwaarden van een valleisysteem met aanliggende zandgronden.  
 
De vraag is of beheerovereenkomsten een effectief instrument zijn voor realisatie 
van deze visie. De tabel op de volgende bladzijden geeft per deelgebied een 
analyse van de inzet van beheersovereenkomsten op basis van de in deel 2 
vermelde ruimtelijke en ecologische criteria. 
 
Voor de actuele natuurwaarden werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van BWK-
versie 2 (bestand BWK0506_Ant), aangevuld met informatie van de 
erkenningdossiers van de erkende natuurreservaten (of ingediende dossiers) en 
de beheersplannen of goedgekeurde beheervisies van de Vlaamse 
Natuurreservaten. 
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Gebied Visie natuurrichtplan  Actuele natuurwaarden Evaluatie 

Gebied 1.9 

Vuilvoort, 

Addernesten 

 

 

Nat en droog grasland met 
natte ruigten, nat en droog bos 
en kleine landschapselementen 
 
Natuurdoeltype: Halfopen 
valleilandschap met mozaïek 
van natte en droge graslanden, 
natte ruigten, nat en droog bos 
en KLE.  
 
Doelsoorten: Gele kwikstaart, 
Geelgors, Graspieper, 
Dwergmuis, Hazelworm 
Doelhabitats in de open sfeer: 
Heischraal grasland, 
Dotterbloemgrasland en natte 
ruigte. 
 
Natuurdoelen deels bereiken via 
beheersovereenkomst botanisch 
beheer  

Open valleilandschap met 
verspreide waardevolle 
graslanden, plaatselijk  
zijn (relicten van) 
dottergraslanden, 
mesofiele graslanden en 
zuur laagveen aanwezig. 
Enkele populieraanplanten 
bevinden zich op 
voormalige 
dottergraslanden terwijl 
zich een zeer waardevol 
eikenbos situeert 
aansluitend en ten 
Noorden van de 
Vuilvoortloop. 
Langs sloten en op enkele 
verlaten percelen vinden 
we ruigtevegetaties. 

Ruimtelijke criteria: Deels type 1 strook tussen 
Vuilvoortloop en Kleine Nete waar deze zone 
eerder smal is, deels type 2, meer in overgang 
naar het Bloso-centrum.  
 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten 
botanisch beheer zijn geschikt in de 
overgangsfase wanneer verschraling gewenst is 
op de eerder soortenarme graslanden. Op die 
manier kan men de aangrenzende natuurrelicten 
bufferen tegen vermesting vanuit aangrenzende 
percelen en geleidelijk verschralen.  
Voor doelhabitat heischrale graslanden, mogelijk 
te bereiken op de iets hoger gelegen donken in de 
vallei, is sterke verschraling aangewezen en ook 
hier zijn beheersovereenkomsten enkel effectief in 
een overgangsfase 
De gestelde doelsoorten zijn gebaat bij dit beheer 
wanneer de soortenarme graslanden evolueren 
naar een meer schrale maar soortenrijke situatie.  
Op plaatsen waar deze situatie bereikt is, zijn 
beheersovereenkomsten minder geschikt, de 
minst productieve alleszins onder ‘maaien en 
grazen na 16 juli’. 

Gebied 2.16 

Langendonk 

 

 

Nat grasland met natte ruigten, 
nat bos en kleine 
landschapselementen 
 
Halfopen valleilandschap met 
mozaïek van vochtige 
graslanden, natte ruigten, nat 
bos en KLE. Op donken 
ontwikkelen heischrale 
graslanden. 
Doelsoorten:, Geelgors, 
Graspieper, Dwergmuis. 

Valleilandschap met groot 
aandeel reliëfrijke 
soortenrijke graslanden, 
relicten van 
dottergraslanden, zuur 
laagveen en ruigten. 
Langsheen zandige 
wegbermen en aan de 
flank van (beboste) 
donken zijn heischrale 
relicten. Zeer waardevol 
oligo- tot mesotroof 

Ruimtelijke criteria: type 1 gebied waarbij grote 
delen, vrij aaneengesloten eigendom zijn van de 
Vlaamse overheid (Vlaams natuurreservaat)  
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten 
botanisch beheer zijn geschikt in de 
overgangsfase wanneer verschraling gewenst is 
op de eerder soortenarme graslanden, aansluitend 
op de spoorlijn en tegen de bewoning. 
De gestelde doelsoorten zijn gebaat bij dit beheer 
wanneer de soortenarme graslanden evolueren 
naar een meer schrale maar soortenrijke situatie.  
Op plaatsen waar deze situatie bereikt is zijn 
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Doelhabitats in de open sfeer: 
Heischraal grasland, ruigten en 
Dotterbloemgrasland  
Graslanden 
beheerovereenkomsten 
beweiden of maaien 

broekbos op de meest 
natte plaatsen. Reeds 
verscheidene jaren heeft 
intensief natuurbeheer en 
zware natuurtechnische 
ingrepen voor een hoge 
natuurwaarde gezorgd. 

beheersovereenkomsten minder geschikt, de 
minst productieve alleszins onder ‘maaien en 
grazen na 16 juli’. 

Gebied 2.18 

Langendonk 

 

 

Droog grasland en droog bos 
met  kleine 
landschapselementen 
 
Halfopen valleilandschap met 
mozaïek van droge 
schraalgraslanden, droge 
bossen en KLE.  
Doelhabitats in de open sfeer: 
Heischraal grasland,  
Graslanden 
beheerovereenkomsten 
beweiden of maaien 

Kleinschalig, gepercelleerd 
landbouwlandschap met 
eerder soortenarme 
graslanden en akkers. 
Houtkanten geregeld 
tussen de percelen. Enkele 
graslanden zijn 
soortenrijker met aan de 
rand relicten van 
schraalgraslanden 

Ruimtelijke criteria: type 2 gebied met beperkte 
eigendommen van overheid of terreinbeherende 
vereniging, toenemende vertuining 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten 
botanisch beheer zijn geschikt in de 
overgangsfase wanneer verschraling gewenst is 
op de eerder soortenarme graslanden. 
Op plaatsen waar deze situatie bereikt is zijn 
beheersovereenkomsten minder geschikt, de 
minst productieve alleszins onder het 
beheerspakket ‘maaien en grazen na 16 juni’. 

Gebied 4.3  

Hellekes deel 

oostelijk en 

westelijk van de 

ring 

Nat grasland met natte ruigten, 
nat bos en KLE. 

Halfopen valleilandschap 
met mozaïek van 
graslanden en bosjes, 
hoge dichtheid van 
bomenrijen en 
houtkanten. Graslanden 
zijn nat en kwelgevoed 
(dottergrasland), ruigten 
zijn soortenrijk. 

Ruimtelijke criteria: type 1 gebied in het deel 
buiten de ring, type 2 gebied met vertuining in het 
deel binnen de ring.   
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten 
botanisch beheer zijn geschikt in de 
overgangsfase wanneer verschraling gewenst is 
op de eerder soortenarme graslanden. 
Op plaatsen waar deze situatie bereikt is zijn 
beheersovereenkomsten minder geschikt, de 
minst productieve alleszins onder het 
beheerspakket ‘maaien en grazen na 16 juni’. 
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4 Besluit 
 
Beheersovereenkomsten zijn een aangewezen instrument om de algemene 
natuurkwaliteit van het buitengebied te verhogen of binnen 
mozaïeklandschappen met kleinere, dicht bij elkaar gelegen natuurkernen om de 
verbindende werking tussen de natuurkernen te herstellen en het omliggende 
landgebruik af te stemmen op de kwaliteitseisen van deze natuurgebieden 
Gezien de gestelde streefbeelden met als relevante doelhabitats 
schraalgraslanden, dottergraslanden en natte ruigten in een ruimtelijke mozaiek, 
zijn beheersinstrumenten een geschikt instrument om deze vegetaties te 
ontwikkelen vanuit een voedselrijke en soortenarme uitgangssituatie. Op 
plaatsen waar deze situatie bereikt is, zijn beheersovereenkomsten minder 
geschikt omwille van hun niet-duurzame en weinig flexibele karakter. Hier biedt 
enkel een aankoopbeleid met een gekoppeld natuurgericht maai en/of 
graasbeheer voldoende garantie op behoud van de natuurwaarden. 
De beheerovereenkomsten botanisch graslandbeheer zijn minder afgestemd op 
behoud en beheer van droge schraalgraslanden met hoge natuurwaarde en de 
hieraan gebonden faunadoelen. De toegelaten veedichtheden die mogelijk zijn 
onder de huidige regelgeving liggen immers te hoog.  Op de nagestreefde natte 
graslanden met geregelde oeverstromingen vanuit de rivier die zorgen voor een 
permanente voedselaanrijking, kunnen beheersovereenkomsten een langduriger 
karakter hebben maar ook hier geldt dat eenmaal de kwaliteit van de graslanden 
verbeterd is, de doelhabitats dottergraslanden en natte schraalgraslanden slechts 
duurzaam instandgehouden worden  binnen een natuurgericht beheer met 
strengere voorwaarden dan momenteel mogelijk in de zones voor 
beheersovereenkomsten. 
 
Op basis van bovenstaande, formuleert het INBO het volgende advies : 
 
Beheersovereenkomsten zijn in de voorgestelde zones een gepast instrument 
om, vertrekkende vanuit een soortenarme en voedselrijke situatie, een 
verschralingsbeheer te voeren. De nagestreefde doelhabitats liggen echter weinig 
duurzaam binnen het bereik van het instrument aangezien 
beheersovereenkomsten slechts een tijdelijk karakter hebben. 
De vooropgestelde faunadoelsoorten zullen pas in voldoende aantallen kunnen 
voorkomen wanneer de vooropgestelde vegetatiedoelen bereikt zijn.  
Met deze beperking worden de voorgestelde zones voor beheersovereenkomsten 
positief beoordeeld en dit voor alle voorgestelde deelgebieden. 
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