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Aanleiding 

In het kader van een grindontginningsproject te Dilsen-Stokkem (Limburg) langsheen de 
Maas, vraagt het Regionaal Landschap Kempen en Maasland advies over de mogelijke 
verweving van landbouw en natuur na afwerking van de terreinen.  

Vraag 

Onder welke voorwaarden en met welke instrumenten kan een naakte, met de deklaag 
heropgevulde bodem in een grindontginningsgebied langs de Maas in samenwerking met 
landbouwers (veeteelt) ontwikkeld worden tot een botanisch soortenrijk grasland, en dit 
zodanig dat het ook voor de landbouwer(s) interessant kan zijn? Met andere woorden hoe 
kunnen we hier natuurinclusieve landbouw organiseren op een oppervlakte van 30 tot 35 ha?  

Toelichting 

1 Situering 
1.1 Het projectgebied 
 
Het projectgebied is gelegen in een uiterwaard van de Maas tussen het natuurgebied 
Negenoord-Kerkeweerd in Stokkem en het natuurgebied Bichterweerd in Rotem (gemeente 
Dilsen-Stokkem). Het gebied ligt tussen de hoofdgeul van de Maas en het gehucht Boyen 
(figuur 1) en wordt momenteel in het kader van hoogwaterveiligheid enkele meters verlaagd 
door het grindpakket te verwijderen dat zich onder de dekgronden bevindt. De actuele 
gewestplanbestemming is landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De zones tussen de 
dijken, met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 33 ha, zullen opnieuw opgeleverd worden 
als landbouwgebied door de oude dekgronden en teeltlaag terug aan te brengen. Het hele 
gebied is in eigendom van het grindontginnend bedrijf ‘Steengoed’. 
 
Figuur 1 geeft weer waar de dijken, de nieuwe loop van de Vrietselbeek en de verbrede 
grindoever zullen komen na afloop van de werken. Een winterdijk vormt de westelijke grens. 
Tussen deze dijk en de grindoevers van de Maas wordt het gebied in vier compartimenten 
opgedeeld door zomerdijken. De Vrietselbeek wordt geherprofileerd waarbij de monding in 
de Maas een stuk noordelijker opschuift. Het compartiment het dichtst tegen de Maas 
gelegen zal in principe om de twee tot drie jaar overstromen (mededeling Herman Gielen). 
De drie andere compartimenten die tegen de winterdijk gelegen zijn, zullen minder frequent 
overstromen. 
 
1.2 Fauna, flora, vegetatie en landschap 
 
Het gebied is gelegen in een landschap met hoge biologische waarde (zie de Biologische 
waarderingskaart op figuur 2). In de onmiddellijke omgeving (12 kilometerhokken) zijn na 
1972 484 inheemse plantensoorten aangetroffen waarvan er 108 (22 %) opgenomen zijn op 
de Rode lijst van Vlaanderen (gegevens Florabank). Op botanisch vlak zijn vooral de 
graslanden het meest waardevol. De best ontwikkelde graslandtypes in de omgeving van het 
projectgebied behoren tot het Verbond der droge stroomdalgraslanden met bijzondere 
soorten zoals sikkelklaver, voorjaarsganzerik, kruisdistel, veldsalie, kleine pimpernel, kleine 
bevernel, kattendoorn, voorjaarszegge, kleine ruit, gestreepte klaver, beemdkroon en 
duifkruid. Ze behoren tot het Europees habitattype 6120, kalkminnende graslanden op dorre 
zandbodem en het type 65101, dat de kalkrijke kamgraslanden en glanshavergraslanden 
omvat (Demolder & Van Looy, 2012). Op de lage grindbank onderhevig aan 

                                                
1 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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waterpeilschommelingen, kunnen pioniersvegetaties van slijkige oevers ontwikkelen 
(habitattype 32702) met een kenmerkende, zeldzame invertebratenfauna.  
 

 
Figuur 1. Voorziene toestand na afloop van de werken met groen gearceerd de aan te leggen dijken, 

lichtblauw de nieuwe loop van de Vrietselbeek en de verbrede grindoever langsheen de Maas. 

                                                
2 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p. 
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Figuur 2. Biologische waarderingskaart met aanduiding van de projectonderdelen in rode contouren.  

 
De vallei van de Grensmaas kan gezien worden als een grensoverschrijdend wetland dat voor 
veel watervogelsoorten één functioneel geheel vormt met veel uitwisseling over de 
landsgrenzen heen. Regelmatig zijn er meer dan 20.000 watervogels aanwezig (gegevens 
watervogeldatabank INBO). Van de soorten kolgans en krakeend overwintert/pleistert 
regelmatig meer dan 1% van de biogeografische populatie.  
 
In principe komt het gebied in aanmerking om aangewezen te worden als 
Vogelrichtlijngebied. De belangrijkste biotopen binnen dit gebied voor watervogels zijn: de 
Maas zelf, de grindplassen en de resterende uiterwaardengraslanden. Afhankelijk van de 
soort kunnen deze graslanden als rustgebied en/of foerageergebied functioneren (Devos & 
Thoonen, 2012). 
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Gezien deze landschappelijke context is het absoluut aangewezen om in dit gebied te streven 
naar de ontwikkeling van soortenrijke graslanden met hoge biodiversiteitswaarde. Rekening 
houdend met de landbouwbestemming zal dit kunnen indien er met een vorm van 
gebruiksovereenkomsten wordt gewerkt.  
 
2 Verweving van landbouw en natuur 
Door de occasionele rivieroverstroming in het projectgebied is het aangewezen om het 
gebied een graslandgebruik te geven waarin naast de landbouwdoeleinden ook bepaalde 
natuurdoelen worden gerealiseerd (De Nocker et al., 2007). Voor zover de rivierdynamiek 
het toelaat kunnen hier ook kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, houtkanten, 
poelen of ruigten aangelegd worden. Het grasland en de KLE’s kunnen ecologisch 
functioneren als habitat op zich of als verbindingsgebied voor fauna en flora.  
 
Het nastreven van meer landbouwopbrengst uit graslanden betekent doorgaans minder 
natuurwaarden. Er kunnen ecologisch interessante bloemenrijke graslanden ontwikkelen 
(zogenaamde gras-kruidenmix) waarbij een landbouwgebruik mogelijk blijft als hooiland, 
weide (enkel begraasd) of hooiweide (begraasd en gehooid). Hoge natuurwaarden, zowel op 
het vlak van flora, fauna als fungi, zijn gebonden aan een soortenrijke vegetatie en die kan 
zich in graslanden enkel ontwikkelen onder lage biomassaproductie. Veel biomassaproductie 
staat garant voor hoge landbouwopbrengst. De essentie van de verweving is om minder 
intensieve landbouwmethodes te gebruiken om zo ook meer natuurwaarden te ontwikkelen. 
Hierbij kunnen landbouwers vergoed worden voor het geleden verlies aan gewasopbrengst 
door een beperking van de bemesting. Maar de ecologische meerwaarde kan ook een heel 
expliciet onderdeel vormen van de bedrijfsvoering waarbij ingezet wordt op lokale, biologisch 
geteelde producten (‘ecological branding’). Verder is het (bijvoorbeeld voor bepaalde 
groepen van paddenstoelen) van belang om (langdurig) permanente graslanden te realiseren 
gezien de bodemontwikkeling en de ontwikkeling van de hieraan gebonden 
levensgemeenschappen veel tijd vergt.  
 
Globaal zijn twee verwevingsscenario’s mogelijk. In een eerste scenario kunnen de gronden 
verworven of beheerd worden door een natuurbeherende instantie waarbij het 
landbouwgebruik geregeld wordt via gebruiksovereenkomsten. Dit scenario heeft het meest 
kans op succes omdat hierbij vertrokken kan worden van een ecologische onderbouwde 
totaalvisie op het gebied en omdat duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden voor 
langere termijn. In een tweede scenario is het gebied in handen van particulieren en wordt 
gewerkt met beheerovereenkomsten aangevraagd door de landbouwers die de percelen 
gebruiken. De Vlaamse Landmaatschappij is bevoegd voor het afsluiten van dergelijke 
beheerovereenkomsten en een bedrijfsplanner kan helpen bij de aanvraag. Een 
beheerovereenkomst is echter maar geldig voor vijf jaar en is daardoor minder geschikt voor 
de realisatie van permanente natuurelementen.  
 
Soortenrijke graslanden hangen doorgaans samen met laagproductieve systemen met 
geringe nutriëntengehaltes in de bodem. Vooral fosfaatlimitatie is van belang voor de 
ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie (De Schrijver et al. 2013a). Dit betekent dat 
fosfor maar in beperkte mate aanwezig is in verhouding tot de andere nutriënten waardoor 
geen optimale (hoge) biomassaproductie plaatsvindt. Stikstof komt in het systeem terecht 
o.a. via atmosferische depositie en biologische stikstoffixatie door vlinderbloemigen (onder 
meer klaversoorten). Via atmosferische depositie komt naar schatting iets minder dan 25 kg 
N/ha.jaar in het gebied terecht (www.milieurapport.be) waardoor dit element slechts in 
mindere mate limiterend (voor een hoge biomassaproductie) zal werken. Een zeer 
voedselarme vegetatie zoals heischraal grasland kan zich slechts ontwikkelen bij een 
atmosferische depositie van hoogstens 12 kg N/ha.jaar (Van Dobben et al., 2012) en een 
gehalte aan biobeschikbaar fosfor lager dan ca. 10 mg P/kg (Stevens et al., 2011). In deze 
vegetatietypen treedt fosfor op als limiterend element voor biomassaproductie. Dergelijke 
omstandigheden zijn niet verenigbaar met commerciële landbouw en vinden we dan ook 
enkel in natuurgebieden. Fosfor kan nog limiterend optreden in meer voedselrijke situaties, 
zolang het biobeschikbaar fosfaat lager blijft dan ca. 25 mg P/kg. Onder dergelijke 
omstandigheden kunnen zich onder verschralend beheer op relatief korte termijn (enkele 
jaren) relatief soortenrijke (bloemenrijke) graslanden ontwikkelen door gezamenlijke 
limitatie van nitraat, fosfaat en kalium (Schelfhout et al., 2014; De Schrijver et al. 2013b). 

http://www.milieurapport.be/
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We kunnen deze graslanden, afhankelijk van het beheer, als een verarmde vorm van 
glanshavergrasland of kamgrasland beschouwen (bloemrijk grasland, fase 4 in de typologie 
van Zwaenepoel 2000). Een relatief geringe fosfaat-, nitraat- en kaliumbelasting, is 
aangewezen om ook de hogervermelde aandachtssoorten van de stroomdalgraslanden in de 
vegetatie te kunnen behouden. Gilbert et al. (2009) leggen de 95e percentiel grens voor 
biobeschikbaar fosfor voor goed ontwikkelde glanshavergraslanden (habitattype 6510) op 
10,8 mg P/kg. Bij fosfaatgehaltes hoger dan ca. 25 mg/kg is dit element niet meer 
beperkend voor plantengroei en kunnen enkel nitraat en kalium nog limiterend optreden, wat 
onvoldoende is om de grassendominantie te doorbreken. De botanische 
natuurontwikkelingspotenties zijn in dat geval dus beperkter, hoewel toch nog een 
bloemenrijk aspect kan worden bekomen met relatief algemene soorten als scherpe 
boterbloem, pinksterbloem, veldzuring, fluitenkruid, peen, duizendblad, rode klaver, 
biggenkruid, knoopkruid of margriet. Dergelijke graslanden zijn ondanks de lagere 
botanische rijkdom van groot belang voor de fauna en zij versterken en verbinden de 
naburige natuurkernen. 
 
Zonder nutriëntenlimitatie gaat een beperkt aantal productieve soorten zoals Engels of 
Italiaans raaigras en ruw beemdgras domineren en de overige soorten verdringen. 
Lichtcompetitie is hier de belangrijkste oorzaak van achteruitgang van de meer gevoelige, 
zeldzamere soorten.  
 
Zwaar bemest hooiland kan een opbrengst van 10-15 ton droge stof (DS) per hectare per 
jaar bereiken. Om een botanisch waardevol grasland te bekomen moet het productieniveau 
worden teruggebracht tot 5 à 7 ton DS/ha.j (Nevens & Reheul, 1998; Zwaenepoel, 2000). Bij 
deze laagproductieve graslanden zal de kwaliteit van het gras ook lager zijn dan bij 
hoogproductief (en soortenarm) grasland.  
 
Het projectgebied wordt momenteel nog ontgonnen. Nadat de voormalige dekgronden en 
teeltlaag terug aangebracht worden, zullen de graslanden zich ontwikkelen vanuit een kale 
teellaag. De overstromingen zorgen voor een toevoer van diasporen (zaden, plantendelen…) 
uit de omgeving zodat het niet nodig is om zaadmengsels met verschillende soorten kruiden 
te gebruiken. Wel is het aangewezen om initieel een grasmengsel in te zaaien om te 
voorkomen dat zich een ruige pioniervegetatie ontwikkelt. Soorten die hiervoor kunnen 
gebruikt worden zijn bijvoorbeeld rood zwenkgras, gewoon struisgras, timotheegras, grote 
vossenstaart en Italiaans raaigras (dat bij verschraling snel verdwijnt).  
 
Voor het beheer van graslanden kan er geopteerd worden voor hooiproductie, veeteelt of een 
combinatie van beiden, hooien met nabegrazing. Afhankelijk van de natuurdoelen kunnen 
gebruiksovereenkomsten enerzijds gericht zijn op botanische waarden, anderzijds op 
weidevogels (op natte percelen), hoewel beiden elkaar niet volledig uitsluiten. Het terrein is 
groot genoeg om beide accenten te kunnen leggen. Een ruimtelijke combinatie biedt vaak 
een meerwaarde, bv. voor weidevogels die ook schuil- en broedplekken vinden in hooiland 
en foerageergebied in weiland (Van Uytvanck & Goethals, 2014). 
 
Botanisch graslandbeheer vergt een verschralend beheer van hooien waarbij bemesting en 
herbicidengebruik zo laag mogelijk gehouden wordt of (nog beter) uitgesloten wordt. De 
aangewezen maairegimes hangen af van de voedselrijkdom in de uitgangssituatie. Zolang de 
productie hoger is dan 5 tot 7 ton DS/ha.jaar is een vroege eerste snede (tweede helft van 
mei) belangrijk voor maximale afvoer van nutriënten. Een tweede snede kan geoogst worden 
in de periode van eind juli tot begin augustus en een derde snede in september/oktober. Bij 
verschraling treedt eerst een grassenmix-stadium op waarna steeds meer kruiden opduiken 
(scherpe boterbloem, veldzuring, pinksterbloem…). Ook de voederkwaliteit van het hooi 
neemt af waardoor het stilaan niet meer geschikt is voor hoogproductief melkvee. Het kan 
wel gebruikt worden als voer voor onder meer jongvee en paarden. Eens het stadium van 
grassen-kruidenmix bereikt (opbrengst 5 tot 7 ton DS/ha.j) kan worden overgeschakeld op 
twee snedes per jaar of eventueel maaien met nabegrazing (max. ca. 2 GVE3/ha). De gras-
kruidenmix wordt dan gekenmerkt door een fijn mozaïek van grassen en kruiden over heel 
                                                
3 Grootvee-eenheid : de optelsom van het aantal landbouwdieren omgerekend naar de fosfaatproductie van één 
melkkoe. 
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het perceel. De forse grassoorten uit voedselrijkere fasen zijn nog aanwezig maar domineren 
niet meer waardoor ook minder forse grassen als reukgras, rood zwenkgras en gewoon 
struisgras opduiken, naast een reeks typische hooilandkruiden. De eerste snede kan ook 
geleidelijk verlaat worden tot eind juni als uiteindelijk een bloemenrijk grasland is 
ontwikkeld. De latere maaidatum is van belang voor de zaadzetting van plantensoorten maar 
ook voor broedvogels (graspieper bijvoorbeeld) en de ontwikkeling van insecten.  
 
Voor het inschatten van de potenties op redelijke termijn is het wenselijk om een 
bodemanalyse van de deklaag uit te voeren om de nutriëntenstatus na te gaan, vooral op 
vlak van fosfaat. De potenties bij verschillende gehaltes aan biobeschikbaar fosfaat worden 
hoger aangehaald.  
 
Bij weidevogelbeheer is vooral een latere maaidatum van belang (minstens na 15 juni). De 
doelstellingen zijn in theorie verenigbaar met een lichte bemesting van 30 tot 60 kg N/jaar 
waardoor de productie van de graslanden hoger kan zijn dan bij louter botanisch beheer. De 
latere maaidatum zal echter in een afname van de voederkwaliteit resulteren.  
 
De ontwikkeling of aanleg van een graslandcomplex biedt potentieel nieuwe 
foerageermogelijkheden voor grazende soorten zoals ganzen en smienten. Deze soorten 
prefereren een relatief korte grasmat (bij voorkeur niet meer dan 5 cm bij smient en 10 tot 
20 cm bij kolgans) en zijn dus gebaat bij een voldoende intensief maai- of graasbeheer. Een 
te extensieve begrazing, die uiteindelijk leidt tot verruiging of zelfs verstruweling is voor 
deze soorten negatief. Dit geldt ook voor broedende kwartelkoning, een bijzondere 
broedvogel voor het Grensmaasgebied (Devos & Thoonen, 2012). In de G-IHD wordt de 
Maasvallei naar voor geschoven voor de ontwikkeling van een kernpopulatie van deze soort. 
De eisen naar ruimte (10 tot 30 ha per broedpaar) en beheer maken combinatie met 
landbouw echter moeilijk. Voor de ontwikkeling van de jongen moet de maaidatum in 
principe uitgesteld worden tot na 31 juli (Van Uytvanck & Goethals, 2014). 

 
Conclusie 

Gezien de uiterwaarden van de Grensmaas deel uitmaken van een groot grensoverschrijdend 
wetlandgebied, zou een natuurinclusieve landbouw in het projectgebied een grote 
ecologische meerwaarde genereren. Het projectgebied verbindt en versterkt de 
natuurkerngebieden Negenoord-Kerkeweerd in het zuiden en de Bichterweerd in het 
noorden. 

Gezien ecologische doelstellingen weinig compatibel zijn met gangbare intensieve landbouw 
adviseren we om een samenwerking op te zetten tussen een terreinbeherende instantie en 
landbouwers om een ecologisch, economisch verantwoord en fair landbouwmodel nastreven. 
Deze partijen kunnen ook vleesproductie realiseren en combineren dit met andere 
maatschappelijke doelen zoals biodiversiteit, overstromingsbescherming, lokale fairtrade, 
recreatie en ontspanning, educatie en sensibilisering. Een systeem waarbij de gronden in 
eigendom zijn van of waarbij de verantwoordelijkheid voor het beheer berust bij een 
terreinbeherende instantie, biedt het meest garantie op het ontwikkelen en duurzaam in 
stand houden van de beoogde natuurwaarden. Beheerovereenkomsten met landbouwers via 
de VLM zijn om de vijf jaar herzienbaar en bieden dus minder zekerheid op langere termijn.  

Na afwerking van het gebied is het aangewezen om een grassenmengsel in te zaaien om snel 
een gesloten vegetatiestructuur te krijgen. De ontwikkeling van een botanisch soortenrijk 
grasland vergt een verschralend hooilandbeheer, eventueel in combinatie met nabegrazing. 
Er kan echter geopteerd worden om in het hele projectgebied een combinatie van botanische 
doelen en weidevogelbeheer na te streven. 

Een voorafgaande bodemanalyse (met nadruk op plant-beschikbaar fosfaat) is wenselijk om 
potenties op langere termijn te kunnen inschatten. De voedselrijkdom zal in belangrijke mate 
aangeven wat het optimaal botanisch beheer is van de terreinen, hoeveel snedes kunnen 
gemaaid worden en wat de optimale datum is voor de eerste snede.  
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