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Aanleiding 

Bij bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen is het mogelijk dat 
landbouwgebruikspercelen een natuurbestemming krijgen. In dat geval wordt de 
bemestingsklasse van dat perceel herzien. Indien een landbouwer hier niet mee akkoord gaat, 
kan deze een aanvraag tot correctie indienen. De Mestbank kan dan een deskundige opdracht 
geven om via een plaatsbezoek recente gegevens te verzamelen. Het INBO heeft hierbij de 
opdracht1 de door de deskundigen opgemaakte attesten te valideren. 

Vraag 

Het valideren van de attesten opgemaakt in 2021 in het kader van de Verificatiecommissie. 

Toelichting 

1 Werkwijze 

1.1 Algemeen 
Het INBO valideert de attesten via schrijfrechten rechtstreeks op de teamwebsite2. 
De werkwijze wordt beschreven onder punt 1.3. Eens het dossier volledig afgerond is door het 
INBO, staat de VLM in voor de verdere afhandeling. De VLM vervolledigt het opvolgbestand en 
geeft het volledige dossier door aan de Verificatiecommissie. 

1.2 Initiële informatie 
Bij de validatie raadpleegt het INBO volgende gegevens op de teamwebsite 
Verificatiecommissie.vlm.be: 

• een overzichtsfoto met de situering van het landbouwgebruiksperceel; 

• een bestand met de situering van het perceel op luchtfoto met de afbakening van de 
perceelsgrenzen en de BWK, uitgave 2020 (De Saeger et al., 2020) met de fauna-arcering 
(De Knijf et al., 2010); 

• de attesten van de gegevensinzameling; 

• digitale foto’s van het perceel. 

1.3 Validatie 
Deze adviesvraag betreft 24 dossiers over in totaal 66 percelen. Voor ieder perceel is er een 
attest van de gegevensinzameling. Ieder attest heeft betrekking op een fysisch afgrensbaar 
perceel. Per attest zijn er twee mogelijkheden: 

                                               
1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de 
oprichting en de werking van de Verificatiecommissie (vermeld in artikel 41bis van het Mestdecreet van 22 december 
2006) en betreffende wijziging van artikel 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 (betreffende 
het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 
1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling).BS 19/05/2010 

2 https://teamsextern.vlm.be/sites/Verificatiecommissie/KWGNatuur_GRUP/3_INBO 
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• Het INBO verklaart zich akkoord met de voorgestelde BWK-typologie en wijzigt de 
naamgeving van het attest naar ‘dossiernr_identificatiecode_VLM_OK’. Het komt erop neer 
dat OK toegevoegd wordt aan de bestandsnaam van het betreffende attest. 

Hierbij benadrukt het INBO dat het aan de hand van de gegeven soortenlijsten en 
bedekkingen niet altijd mogelijk is om een eenduidige BWK-typologie af te leiden of zich 
volledig akkoord te verklaren met de typologie opgemaakt door de VLM-deskundige 
(indicatieve soorten staan vermeld in Vriens et al., 2011). Zo kan de gegevensinzameling 
onvolledig zijn als een perceel recent gemaaid is, of kunnen er gegevens ontbreken op het 
attest. Maar wanneer in grote lijnen de voorgestelde BWK-typologie overeenkomt met 
deze die volgt uit de interpretatie van de gegevens, en nuanceverschillen geen invloed 
hebben op de toe te kennen bemestingsklasse, zal het INBO deze attesten als ‘akkoord’ 
valideren. Of een perceel gelegen is binnen ‘faunistisch belangrijk gebied’ (De Knijf et al., 
2010) kan invloed hebben op de toe te kennen bemestingsklasse. De VLM voegt waar 
nodig “+ fauna” toe aan de BWK-typologie, zoals vermeld bij kennisgeving. 

• Het INBO verklaart zich niet akkoord met de voorgestelde BWK-typologie en wijzigt 
de naamgeving van het attest naar ‘dossiernr_identificatiecode_VLM_NOK’. Het komt erop 
neer dat NOK toegevoegd wordt aan de bestandsnaam van het betreffende attest. In het 
attest wordt gemotiveerd waarom de typologie niet ok is. Deze motivatie wordt hieronder 
overgenomen. 

Vervolgens stelt het INBO per attest een aangepaste BWK-typologie voor (zie punt 2 
validatie). Er wordt tevens aangegeven of ook de bemestingsklasse aangepast moet 
worden en zo ja, in welke zin. 

2 Validatie van de attesten opgemaakt in 2021 

Op basis van de beschikbare gegevens kan het INBO niet akkoord gaan met de typologie van 
16 (deel)percelen (dossiernummers 5_11929279_210603_27, 5_11485103_210603_3a, 
5_11485103_210603_4, 5_15616188_210603_26, 5_2206800520_210603_42, 
5_36322355_210603_14, 5_15688940_210603_14, 5_12205677324_210603_21, 
5_12205677324_210603_22A, 5_12205677324_210603_22B, 5_12205677324_210603_34, 
5_12205677324_210603_41, 5_2205601356_210603_14, 5_1303400518_210603_28a, 
5_1303400518_210603_28b, 5_1303400518_210603_31). 

Dossiernummer 5_11929279_210603_27: 

BWK bij kennisgeving (juni 2000): hp + fauna, toegekende bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): hr (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: ku (+ fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: De bedekking van soorten uit de ruderale groep bedraagt meer dan 30%:  
melganzevoet kwart bedekkend, kaal knopkruid half bedekkend, boerenwormkruid laag 
bedekkend, kweek laag bedekkend, beklierde duizendknoop kwart bedekkend. 

Dossiernummer 5_11485103_210603_3a: 

BWK bij kennisgeving (mei 2019): hpr* + kbs + kbcr° + hu + kbq + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): hpr* + hu + kbq (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hu + kbq (+ fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: soorten uit de hu basisgroep en hu kerngroep bedekken samen > 50% en er 
komen van de hu kerngroep drie soorten voor: knoopkruid laag bedekkend, veldlathyrus 
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talrijk, grote bevernel schaars. Strikt gezien voldoet dit niet aan het criterium dat één soort 
frequent en twee soorten occasioneel moeten voorkomen. Maar naarmate een groeiseizoen 
vordert kunnen bedekkingen anders ingeschat worden. Dit perceel is in 2019 tijdens het 
optimale vegetatieseizoen volledig als hu getypeerd door het INBO.  

Dossiernummer 5_11485103_210603_4: 

BWK bij kennisgeving (mei 2019): hpr* + hc + hu + hc + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): hpr* + hr + hc° + k(mr) (+ 
fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hpr* + hc + hu (+ fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: 
GGN 

Motivatie: We stellen het behoud van de oorspronkelijke typologie voor. Augustus is minder 
optimaal om deze graslanden te inventariseren. Dit kan verklaren waarom er onvoldoende 
soorten van de hu en hc kerngroep aangetroffen zijn bij de huidige inventarisatie. Maar in 
2019 vonden we voldoende sleutelsoorten bij inventarisatie in het juiste vegetatieseizoen 
(hu kerngroep: veldlathyrus, knoopkruid, groot streepzaad; hc (kern)groep: echte 
koekoeksbloem, kruipend zenegroen, moerasrolklaver, moeras/zompvergeet‐mij‐nietje, 
veldrus en kale jonker). Daarenboven zien we op de luchtfoto van 2021 geen verstoring of 
veranderingen die een gewijzigde typologie zouden verklaren.  

Dossiernummer 5_15616188_210603_26: 

BWK bij kennisgeving (mei 2019): hu° + fauna, toegekende bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (18/08/2021): hp + hu° (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hp (+ fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

Motivatie: soorten van de hu basisgroep en de hu kerngroep bedekken o.i. samen geen 
50%, en knoopkruid komt slechts zeer schaars voor. Er moet van de hu kerngroep minimaal 
één soort frequent of twee soorten occasioneel aanwezig zijn om te kunnen spreken van 
hu°.  

Dossiernummer 5_2206800520_210603_42: 

BWK bij kennisgeving (2004, externe gegevens): hp*+ fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hp (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

BWK voorgesteld door INBO: hpr (+ fauna), overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

Motivatie: op de bijgeleverde foto’s zien we overstroomde depressies en op de luchtfoto’s 
is een patroon van laantjes te zien.  

Dossiernummer 5_36322355_210603_14: 

BWK bij kennisgeving (mei 2015, december 2016): hc + hu + hp* + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hc° + hu° + hp* (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hpr* (+ fauna) op basis van onvolledige soortenlijst, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 
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Motivatie: de VLM-deskundige geeft aan dat het perceel nog deels overstroomd was en dat 
de opname onvolledig is en mogelijk een vertekend beeld geeft. We adviseren om het 
perceel opnieuw te inventariseren in het voorjaar van 2022.  

Dossiernummer 5_15688940_210603_14: 

BWK bij kennisgeving (juni 2000): hp + kbq + kba* + kbfr° + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (18/08/2021): hp + bomenrijen (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

BWK voorgesteld door INBO: hpr + bomenrijen (+ fauna), overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGI 

Motivatie: De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel deels onder water staat. Op de 
luchtfoto is duidelijk een laantje te zien. Er is veel rietgras en veenwortel aanwezig.  

Dossiernummer 5_12205677324_210603_21: 

BWK bij kennisgeving (september 2016): hpr + kbq° + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hp + kbq + kbs (+ fauna), 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

BWK voorgesteld door INBO: hp*+ kbq + kbs (+ fauna), overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGI 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig: rode klaver talrijk, smalle 
weegbree zeer talrijk.  

Dossiernummer 5_12205677324_210603_22A: 

BWK bij kennisgeving (september 2016): hp + hp* + k(hr) + kbq + kha + n/hp + bet + 
que*, toegekende bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hp + kha + kbq, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGO 

BWK voorgesteld door INBO: hp*+ kha + kbq, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig: scherpe boterbloem laag 
bedekkend, smalle weegbree talrijk, rode klaver talrijk en penningkruid zeer talrijk. 

Dossiernummer 5_12205677324_210603_22C: 

BWK bij kennisgeving (september 2016): hp + hp* + k(hr) + kbq + kha + n/hp + bet + que 
*, toegekende bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hp + que, overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGO 

BWK voorgesteld door INBO: hp*+ que, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig: scherpe boterbloem talrijk, 
rode klaver talrijk, smalle weegbree zeer talrijk en veldzuring talrijk.  

Dossiernummer 5_12205677324_210603_34: 

BWK bij kennisgeving (september 2016): hp* + hpr* + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (11/08/2021): hp + fauna, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 



 

6 INBO.A.4264 www.inbo.be 

BWK voorgesteld door INBO: hp*+ fauna, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig. Hier zijn het soorten van de 
hu basisgroep: duizendblad, gewoon reukgras en gewoon timoteegras. Omdat de hu 
soorten geen 50% bedekken en knoopkruid slechts weinig talrijk is, kan het grasland echter 
niet als hu° getypeerd worden.  

Dossiernummer 5_12205677324_210603_41: 

BWK bij kennisgeving (juni 2000): hp + k(ae°) + kbq° + fauna, toegekende 
bemestingsklasse: GGI 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (18/08/2021): hp + k(ae°) + kbq° + fauna, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGI 

BWK voorgesteld door INBO: hp*+ k(ae°) + kbq°+ fauna, overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig: duizendblad talrijk, 
moeraswalstro talrijk, scherpe boterbloem weinig talrijk, gewoon timoteegras talrijk, 
veenwortel talrijk en vertakte leeuwentand talrijk.  

Dossiernummer 5_2205601356_210603_14: 

BWK bij kennisgeving (augustus 2007): hf + fauna, toegekende bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (18/08/2021): hf° + fauna, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hr + fauna, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: De soorten van natte strooiselruigten zijn niet abundant aanwezig: grote wederik 
is schaars en moerasspirea is weinig talrijk aanwezig. De deskundige geeft wel aan dat het 
perceel nog deels onder water stond en de opname daardoor onvolledig is. Voor het 
toekennen van de juiste bemestingsklasse is echter geen herkartering vereist: zowel bij hf, 
hf° als hr geldt er bemestingsklasse GGN.  

Dossiernummer 5_1303400518_210603_28a: 

BWK bij kennisgeving (april + mei 2007): hp* + hp + kbgml + hp* + hu°, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): hu + hr + kbgml, 
overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: hu + kbgml, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: soorten uit de hu basisgroep en hu kerngroep bedekken samen > 50% en er 
komen van de hu-kerngroep drie soorten voor, waarvan één frequent: grasmuur talrijk, 
knolboterbloem talrijk, kleine ratelaar zeer talrijk en rapunzelklokje weinig talrijk.  

Dossiernummer 5_1303400518_210603_28b: 

BWK bij kennisgeving (april + mei 2007): hp* + hp + kbgml + hp* + hu°, toegekende 
bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): hp* + hp, overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGI 

BWK voorgesteld door INBO: hp*, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: minstens twee hp* soorten zijn frequent aanwezig: gewoon reukgras talrijk, 
duizendblad talrijk, gewoon biggenkruid laag bedekkend, rode klaver talrijk, scherpe 
boterbloem matig bedekkend, smalle weegbree laag bedekkend en gewoon timoteegras 
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talrijk. De VLM-deskundige geeft aan dat het om een homogeen perceel gaat, dus zien we 
geen reden om hp aan de typologie toe te voegen.  

Dossiernummer 5_1303400518_210603_31: 

BWK bij kennisgeving (mei 2007): ha°, toegekende bemestingsklasse: GGN 

BWK toegekend door de deskundige van de VLM (06/08/2021): ha°, overeenkomstige 
bemestingsklasse: GGN 

BWK voorgesteld door INBO: ha*, overeenkomstige bemestingsklasse: GGN 

Motivatie: meer dan vier ha soorten zijn frequent aanwezig en één soort uit de ha* groep 
is minstens frequent aanwezig: duizendblad kwart bedekkend, klein vogelpootje laag 
bedekkend, schapenzuring zeer talrijk, smalle weegbree matig bedekkend, gewoon 
struisgras matig bedekkend, kleine klaver zeer talrijk en zandblauwtje matig bedekkend.  

Conclusie 

Er werden 24 dossiers over in totaal 66 percelen door het INBO gevalideerd. Het INBO verklaart 
zich niet akkoord met de voorgestelde BWK-typologie van 16 (deel)percelen en stelt een 
wijziging in de kartering voor. 

Deze wijziging in typologie heeft bij volgende zes percelen invloed op de aanvankelijk 
toegekende bemestingsklassen: 

perceel 5_15616188_210603_26 wijziging bemestingsklasse van GGN naar GGI 

percelen 5_12205677324_210603_22A en 5_12205677324_210603_22C wijziging 
bemestingsklasse van GGO naar GGN 

percelen 5_12205677324_210603_34, 5_12205677324_210603_41 en 
5_1303400518_210603_28b wijziging bemestingsklasse van GGI naar GGN. 
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