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Betreft :  Flankerend landbouwbeleid Sigmaplan: duur van ontwikkelingsbeheer  
 
Probleemstelling 

In het kader van het geactualiseerd Sigma-plan wordt een flankerend landbouwbeleid 
uitgestippeld. Een mogelijke optie daarbij is om het verschralingsbeheer in de wetlands door 
landbouwers te laten uitvoeren. De vraag die zich hierbij stelt is hoe lang het omvormingsbeheer 
van productiegrasland of akker naar botanisch waardevol of weidevogelgrasland duurt en hoe 
die periode varieert naar gelang het natuurdoeltype.  

Volgens de hypothese van ANB gaat het initiële verschralingsbeheer (hoofdverschraling of 
ontwikkelingsbeheer) snel om na enkele jaren een buigpunt te bereiken. Daarna zou de 
verschraling veel trager verlopen 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.  

 

De algemene vraag luidt als volgt: 

Kunnen er aan de hand van gekende literatuurgegevens en "expert judgement" vuistregels 
opgesteld worden voor de duur van het omvormingsbeheer voor volgende vegetatietypes: 

• jaarrond plas-dras of overstroomde types (riet, grote zegge, kleine zegge, riet-ruigtes 
ed. vegetaties) 



• natte voorjaarssituatie en lichte grondwaterdaling in zomerhalfjaar (vnl. 
dottergraslanden) 

• nat/overstroomd in winter en wegzakkende gw-tafel in zomerhalfjaar (vnl. grote 
vossenstaartveg.) 

• drogere types (vnl. glanshaverhooilanden) 

• botanische doelstelling minder belangrijk (weidevogelgebied) 

 

Meer concreet worden de volgende vragen gesteld: 

1. Voldoet het verschralingsbeheer aan de beschrijving hierboven (sterk initieel effect, 
gevolgd door asymptotische trage daling? Anders gezegd, mogen we spreken van 
"hoofdverschraling" en "naverschraling"? 

2. Kunnen vegetatietypes gegroepeerd worden zoals hierboven voorgesteld (ifv. 
verschraling!). Of zijn andere clusters wenselijk, zo ja dewelke? 

3. Hoelang duurt de "hoofdverschraling" per voorgesteld verschralingstype? 

4. Is er binnen het weidevogelbeheer een verschraling wenselijk (hier wordt lichte 
bemesting toegelaten)? 

 

Onderstaande discussie spitst zich toe op de situatie in de Kalkense Meersen, maar de 
richtlijnen zijn ook toepasbaar binnen de andere wetlands van het Sigmaplan.  

 

Referentiekader graslandontwikkeling 

Zwaenepoel (2001) ontwikkelde een geschikt referentiekader dat kan gebruikt worden als 
stappenplan en evaluatiemiddel bij de omvorming van intensief gebruikt cultuurgrasland naar 
botanisch waardevol grasland (tabel 1, figuur 1). Dit advies is dan ook grotendeels op zijn 
bevindingen gebaseerd. Hij onderscheidt 5 fases in de graslandontwikkeling: de eerste drie 
fases (0-2) zijn soortenarme tussenfases die doorlopen worden in de evolutie naar de 
soortenrijkere botanische doeltypes (fase 3-5). De overgang van fase 2 (stadium waarin één of 
een beperkt aantal grassoorten andere dan raaigras zeer sterk domineren) naar fase 3 (gras-
kruidenmix) markeert in de tijd dus ongeveer de overgang van het echte ontwikkelingsbeheer 
(gericht op productieverlaging) naar het instandhoudingsbeheer, al kan verder 
ontwikkelingsbeheer nog noodzakelijk zijn om type 4 of 5 te kunnen realiseren. Vanaf fase 3 
spreken we over de botanische fases. 



 

Fase Graslandtype Productie 
(ton DS/ha/j) 

Soorten 
(per 25m²) 

Kwalificatie   

 Tussenfasen    Invloed 
mest 

Invloed 
bodem/water 

0 Raaigrasweide >10 5-10 Zeer soortenarm 
1 Grassen-mix 8-10 10-15 Soortenarm 
2 Dominant-stadium 6-8 10-15 Soortenarm 
 Botanische doelen    
3 Gras-kruidenmix 5-7 15-25 Matig soortenrijk 
4 Bloemrijk grasland 3-6 20-40 Soortenrijk 
5 schraalland <5 >30 (zeer) soortenrijk 

+ 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

+ 

Tabel 1: Verschillende fases in de ontwikkeling van productiegrasland naar botanisch waardevol grasland. (uit 
Zwaenepoel, 2001) 

 

 
Figuur 1 Verband tussen bovengrondse biomassaproductie en soortenrijkdom. Als de jaarproductie gedaald is tot 
rond 6 ton ds/ha gaan we over van de tussenfase naar de eerste botanische fase. (uit Zwaenepoel, 2001) 

 

1. Voldoet het verschralingsbeheer aan de beschrijv ing hierboven (sterk initieel effect, 
gevolgd door asymptotische trage daling) ? Anders g ezegd, mogen we spreken van 
"hoofdverschraling" en "naverschraling"? 

De literatuurgegevens wijzen er inderdaad op dat verschralingsbeheer vooral de eerste jaren 
een sterk effect heeft op de biomassaproductie, en daarna veel geleidelijker verloopt. Dat blijkt 
duidelijk uit figuur 2 tot 4 (Zwaenepoel, 2001). Andere auteurs komen tot gelijkaardige 
vaststellingen. Oomes (1990) voerde een verschralingsexperiment uit op een grasland op 
zandige bodem en één op kleibodem, beide voorheen zwaar bemest. De verschraling gebeurde 
door twee maal te maaien met afvoer van het maaisel (eind juni-begin oktober). Beide 
graslanden vertoonden een scherpe daling in de biomassaproductie in de eerste jaren. Op de 
zandbodem daalde de jaarproductie van 10.2 tot 6.5 ton DS/ha na vier jaar. Na 9 jaar was de 
productie verder gedaald tot 4.1 ton (figuur 5). Op de kleigrond daalde de productie in 3 jaar van 
10.2 tot 5 ton. Na 6 jaar trad daar zelfs opnieuw een productieverhoging op. Bakker (1987) vond 
gelijkaardige grootteordes voor de productieverlaging tot een aanvaardbaar niveau. Op 5 jaar 
tijd stelde hij een reductie vast  van 13 naar 5 ton voor een grasland op humusrijke zandbodem. 

 



 

Figuur 2. Graslandontwikkeling onder hooilandbeheer bij verschillende mestgift. (uit Zwaenepoel, 2001) 

 

Figuur 3. Graslandontwikkeling onder hooiweidebeheer bij verschillende mestgift. (uit Zwaenepoel, 2001) 

 



 

Figuur 4. Graslandontwikkeling onder weidebeheer bij verschillende mestgift. (uit Zwaenepoel, 2001) 

 

 
Figuur 5. Productieverlaging (ton DS/ha/j) onder hooilandbeheer van grasland op zandbodem uit het onderzoek van 
Oomes (1990). −�− = plot waar bemesting volledig gestopt is in 1972 (vergelijkbaar met het hier voorgestelde 
verschralingsbeheer voor botanische doeleinden), −�− = referentieplot waar toplaag werd weggehaald, −�− = plot 
met beperkte NPK-bemesting, −�− = plot met beperkte N-bemesting. 

 

2. Kunnen vegetatietypes gegroepeerd worden zoals h ierboven voorgesteld (ifv. 
verschraling!). Of zijn andere clusters wenselijk, zo ja dewelke? 

Het botanisch graslandtype dat nagestreefd wordt, speelt bij aanvang van de verschraling 
eigenlijk niet zo’n grote rol (tenminste niet als de ontwikkeling start vanaf een tussenfase). De 
invloed van de bemesting is dan nog dermate dominant dat abiotische verschillen, die ten 



grondslag liggen aan de verschillende vegetatietypes, niet tot uiting kunnen komen. De 
bedoeling van de “hoofdverschraling” is het terugbrengen van de biomassaproductie onder een 
kritische grens, waarna het effect van bodem, beheer en andere abiotische factoren wel van 
invloed wordt op de differentiatie van de vegetatietypes (vanaf fase 3). Gezien het 
referentiekader dat wordt aangereikt door Zwaenepoel (2001) lijkt het ons dan ook nuttiger om in 
het kader van verschraling met de graslandfaseringen te werken in plaats van met de 
voorgestelde vegetatietypes.  

 

• jaarrond plas-dras of overstroomde types (riet, grote zegge, kleine zegge, riet-ruigtes ed. 
vegetaties) 

Dit zijn moerasvegetaties en ze vallen dan ook niet onder de voorgestelde 
graslandtypering. De realisatie ervan geschiedt door waterpeilverhoging, wat resulteert in 
een situatie die het voor de gangbare landbouwer onmogelijk maakt om met zijn 
materiaal het beheer uit te voeren. Wellicht heeft het dus niet veel zin om het beheer 
ervan in het flankerend landbouwbeleid op te nemen. Er is ons geen literatuur bekend 
over eventuele noodzaak van verschraling voorafgaand aan de vernatting. Het gaat 
doorgaans toch al om van nature hoogproductieve vegetaties. 

Uitzondering vormen de kleine zegge-vegetaties, die eigenlijk als een soort 
schraalgrasland beschouwd kunnen worden en dus tot de fase 5-graslanden behoren. 
De kans dat deze in de van nature voedselrijke komgronden van de Kalkense Meersen 
op een relevante oppervlakte kunnen gerealiseerd worden, is klein. 

• natte voorjaarssituatie en lichte grondwaterdaling in zomerhalfjaar (vnl. dottergraslanden) 

• nat/overstroomd in winter en wegzakkende gw-tafel in zomerhalfjaar (vnl. grote 
vossenstaartveg.) 

• drogere types (vnl. glanshaverhooilanden) 

In een goed ontwikkelde vorm behoren de drie graslandtypes allen tot de fase 4-
graslanden en kunnen ze dus voor het verschralingsbeheer op gelijke voet behandeld 
worden. In praktijk van het beheer zijn er wel verschillen omdat de natte graslanden 
(zeker de dottergraslanden) niet elk jaar op het vanuit verschralingsstandpunt meest 
geschikte tijdstip kunnen gemaaid worden met gewoon landbouwmateriaal. 

• botanische doelstelling minder belangrijk (weidevogelgebied) 

Dit zijn graslanden van type 3 (zie vraag 4). 

 

3. Hoelang duurt de "hoofdverschraling" per voorges teld verschralingstype? 

Eerst en vooral dient opgemerkt dat de hier voorgestelde ontwikkelingsduur alleen betrekking 
heeft op het bereiken van de randvoorwaarde van de beperkte biomassaproductie. Of het 
gewenste graslandtype ook effectief gerealiseerd wordt, is uiteindelijk van heel wat bijkomende 
factoren afhankelijk, zoals waterhuishouding, kolonisatiemogelijkheden, bodemtype, beheer, etc. 

De ontwikkelingsduur die voorgesteld wordt door Zwaenepoel (2001) gaat uit van ontwikkeling 
vanaf fase 0 (Tabel 2). In de praktijk zijn er in de Kalkense Meersen ook heel wat percelen in 



fase 1, 2 of zelfs in een botanische fase, waardoor de ontwikkelingsduur vanzelfsprekend 
afneemt. Als men die bestaande differentiatie in de graslanden in rekening wil brengen, zal een 
nieuwe kartering op perceelsniveau noodzakelijk zijn. 

 

Fase Productie 
ton DS/ha/jr 

Graslandtype Van fase – tot 
fase 

Ontwikkelingsduur 
vanaf fase 0 

3 5-7 Gras-kruidenmix 0-3 3-5 jaar 
4 3-6 Bloemrijk grasland 0-4 5-10 jaar 
5 <5 Schraalland 0-5 >10 jaar 
Tabel 3. Ontwikkelingsduur van de botanische fases (uit Zwaenepoel, 2001). 

 

Het valt dus te verwachten dat de meeste graslanden zich na een periode van 3 tot 5 jaar 
ontwikkelingsbeheer in een botanische fase zullen bevinden. Op dat moment kan er 
omgeschakeld worden naar een instandhoudingsbeheer. Voor de graslanden van de lichtere 
gronden op de donk zal dit sneller gebeuren (eerder 3 jaar) dan voor de graslanden in de 
kleirijke komgronden (eerder 5 jaar) die van nature voedselrijker zijn.   

Ook de manier waarop men de hoofdverschraling tracht te realiseren is van invloed op de 
ontwikkelingsduur. Plaggen is over het algemeen heel efficiënt, maar op de schaal waarover we 
spreken niet realistisch. Bij zuiver weidebeheer is de mestgift van het grazend vee te hoog om 
de botanische doelen te bereiken (figuur 4), tenzij in natte graslanden, waar fase 3 kan bereikt 
worden. Er resten dus alleen puur hooilandbeheer en hooiweides (waarbij naweiden veel 
efficiënter is dan voorweiden). Hooilandbeheer zonder extra bemesting is veruit het efficiëntst en 
initieel dan ook aan te raden voor alle percelen in de Kalkense Meersen. De meest geschikte 
maaiperiode en maaifrequentie verschuift daarbij in de tijd (zie tabel 3). Doordat de eerste snede 
tijdens de eerste fases van het botanisch ontwikkelingsbeheer vroeg vallen (eind mei of begin 
juni), is deze van een aanvaardbare kwaliteit voor jongvee (Verboven en Reheul, s.d.). Na de 
hoofdverschraling kan desgewenst overgeschakeld worden op een andere beheervorm. 

 

 

Tabel 3. Meest geschikte maaitijdstippen bij hooilandbeheer. 1 = eerste snede, 2 en 3 = toemaat 

 



Vernatting van een gebied verlaagt de afbraaksnelheid van organische stof en de N-
mineralisatie en zou dus in principe de productieverlaging moeten versnellen. Oomes et al. 
(1999) toonden echter aan dat dit niet altijd het geval is, ondermeer omat er een 
soortenverschuiving kan optreden naar soorten die de beschikbare nutriënten beter kunnen 
benutten. Ze raadden aan om bij herstelbeheer de grondwaterstand pas te verhogen nadat het 
verschralend beheer is doorgevoerd. Ook praktisch gezien is dit eigenlijk beter omdat de 
gronden beter toegankelijk zijn voor het maaimateriaal waar een gewone landbouwer het beheer 
mee zal voeren. Zeker in de eerste jaren, wanneer tot 3 keer moet gemaaid worden met een 
vroege eerste snede om maximale nutriëntenafvoer te bekomen, is dat van groot belang. Dit is 
een belangrijke overweging om mee te nemen in de fasering van de inrichting van de Kalkense 
Meersen. Het verschralingsbeheer door maaien zou zo snel mogelijk moeten opgestart worden 
om het effect van de vernatting te optimaliseren.  

 

4. Is er binnen het weidevogelbeheer een verschrali ng wenselijk (hier wordt lichte 
bemesting toegelaten)? 

De optimale weidevogelgraslanden zijn volgens Bal et al. (2001) bloemrijke graslanden verwant 
aan Zilverschoon- of Grote vossestaart-graslanden. In de fasering van Zwaenepoel komt dat 
ongeveer overeen met fase 3-graslanden Dat impliceert dat bij herstel- of ontwikkelingsbeheer 
van huidige productiegraslanden wel degelijk een verschraling (in de zin van productieverlaging) 
noodzakelijk zal zijn. Het gevoerde beheer is daarbij bepalend voor de toegelaten mestgift. 
Onder puur hooibeheer kan fase 3 bereikt en in stand gehouden worden met een maximale 
mestgift van 25-50 kg N/ha/j (figuur 2). Onder een beheer van maaien en naweiden (hooiweides) 
wordt de toegelaten mestgift gerealiseerd door het weidend vee en is er geen bijkomende 
bemesting mogelijk (figuur 3). Bij pure weilanden blijft men steken in een suboptimale 
tussenfase (figuur 4). Het dominant-stadium is bijvoorbeeld niet geschikt omdat de mobiliteit van 
kuikens in dichte grasvegetaties te laag is.  

Als ‘beperkte bemesting’ ingevuld wordt zoals dat nu vaak het geval is in natuurgebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden, natuurreservaten en bosgebieden (dwz met een 
beheersovereenkomst ‘100kg N uit chemische meststoffen’, waar naast de begrazing met 2 
GVE ook nog 100 kg N uit kunstmest mag toegediend worden), kan hooguit het voor 
weidevogels suboptimale dominantiestadium (fase 2) bereikt worden. Hier kan gedeeltelijk aan 
verholpen worden door de randstroken (een zone van minimaal 10m) niet te bemesten of door 
hier en daar niet-bemeste percelen in te schuiven. Om het bodemleven te stimuleren en dus de 
voedselbeschikbaarheid voor weidevogels te verhogen is bemesting met stalmest nodig. Kunst- 
of drijfmest zijn sterk af te raden. 

 

Akkers als uitgangspositie 

Tot nog toe hebben we ons gefocust op het herstel van graslanden omdat dit het grootste deel 
van de Kalkense Meersen inneemt. Er zijn echter ook een aantal akkers die omgevormd moeten 
worden tot grasland. In een experiment in Hoegaarden werden voormalige graanakkers 
(leemgrond) ingezaaid met onder andere Italiaans raaigras. Na 3 jaar hooibeheer was de 
productie zeer sterk gedaald (tot een niveau van 5-6 ton DS/ha, de hier nagestreefde waarde na 
de "hoofdverschraling") (Van Uytvanck en Decleer, 2003). 



Verschillende experimenten (Clevering et al., 2005; het experiment in Hoegaarden hierboven) 
geven aan dat verarming vanuit een akkersituatie relatief snel te realiseren is. Het herstel van de 
botanische waarden daarentegen is veel moeilijker. Productieverlaging is immers slechts één 
van de randvoorwaardes om tot de botanische doelstellingen te komen. Het ontbreken van 
goede zaadbronnen is één van de andere doorslaggevende factoren. Bal et al. (2001) geven 
aan dat herstel vanuit een bestaand historisch grasland altijd veel sneller zal verlopen dan het 
volledig nieuw ontwikkelen vanuit een andere beginsituatie. Scheuren van bestaand grasland is 
daarom onder geen enkel beding verdedigbaar. 

Een algemene aanbeveling voor de ontwikkeling van akkers is het voorafgaand inzaaien met 
“nurse-soorten”, zoals Italiaans raaigras. Dat zijn (gras)soorten die initieel snel voor een 
gesloten grasmat en algemeen graslandklimaat zorgen, maar die na een aantal jaren 
hooibeheer snel terug verdwijnen en zo de spontane vestiging van andere graslandsoorten 
toelaten. Ook andere grassoorten kunnen ingezaaid worden (zie Van Uytvanck en Decleer 
(2004) voor een overzicht van geschikte zaaimengsels per bodemtype).  
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