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Soortenrijke cultuurgraslanden
in Vlaanderen: zijn er onderlinge
verschillen?
HEIDI DEMOLDER

Halfnatuurlijke graslanden krijgen in het Vlaamse natuurbehoud traditioneel veel aandacht. De laatste

eeuw gingen ze sterk achteruit in Vlaanderen ten gevolge van intensivering of door omzetting naar

een andere bestemming als akker en bebouwing. Daarom wordt in het natuurbehoud meer en meer

belang gehecht aan de gedegradeerde vormen ervan en aan soortenrijke cultuurgraslanden. Hieronder

bekijken we welke onderlinge verschillen er zijn tussen deze cultuurgraslanden en stellen we een

typologie voor.Van elk van deze typen bespreken we de kenmerkende soorten, enkele abiotische

kenmerken en geven we aanbevelingen voor het beheer ervan.
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Inleiding
Tot begin van de twintigste eeuw vormden
graslanden een belangrijk onderdeel van het
Vlaamse halfnatuurlijke landschap. Ze ont-
stonden en werden in stand gehouden door
menselijk ingrijpen,voornamelijk door maai-
en en begrazing.Net zoals in Vlaanderen ging
het areaal aan halfnatuurlijke graslanden in
grote delen van Noordwest-Europa sterk
achteruit (Bignal & McCracken 1996,Walker
et al. 2004). Veel van deze halfnatuurlijke
graslanden degradeerden door drainage,
bemesting en herbicidengebruik tot al dan
niet soortenarme cultuurgraslanden. Een
groot deel ging verloren door verruiging, ver-
bossing en allerlei aanplanten. Daardoor zijn
deze halfnatuurlijke graslanden nu zeer zeld-
zaam geworden (Martens & Kuijken 1998,
Van Landuyt et al. 1999). Ze komen nog bij-
na uitsluitend voor in natuurreservaten.
Graslanden waar nog een aantal relictsoor-
ten van halfnatuurlijke graslanden voorko-
men, de zogenaamde ’soortenrijke cultuur-
graslanden’, zijn dan ook zeer belangrijk
geworden voor het natuurbehoud.Vaak bie-
den ze nog een goede uitgangssituatie voor
het herstel van halfnatuurlijke graslandge-
meenschappen.Zij vormen dikwijls het raak-
vlak tussen natuur en landbouw. Op basis
van de Biologische Waarderingskaart nemen

ze naar schatting nog maximaal 11.450 ha
van de oppervlakte in Vlaanderen in (Van
Landuyt et al. 1999).
Vanwege de actuele botanische waarde of de
potenties en het herstel ervan, krijgt een nog
steeds toenemend aantal van deze cultuur-
graslanden een specifiek natuurbeheer met
als doel het creëren van geschikte stand-
plaatscondities en het behoud en herstel van
een hoge botanische soortenrijkdom. Het
verhogen van de soortendiversiteit vereist
een gepast natuurbeheer. Beheerskeuzen
hangen daarbij af van het type van grasland.
Het is dan ook wenselijk om de verschillen in
deze soortenrijke cultuurgraslanden te kun-
nen onderscheiden en hun specifieke abioti-
sche vereisten, in het bijzonder het type
bodem en de hydrologie en het beheer van
elk van hen, te kennen. In dit artikel gaan we
na welke verschillende typen in Vlaanderen
voorkomen, waarin ze onderling van elkaar
verschillen en welk beheer voor elk van hen
het meest geschikt is.

Doelstelling
Uit de ervaringen bij de opmaak en het
gebruik van de Biologische Waarderingskaart
(BWK) bleek dat meer onderzoek vereist is
naar soortenrijke cultuurgraslanden. Een
goede duidelijke beschrijving van de variatie

binnen die cultuurgraslanden en waarop die
gebaseerd was, ontbrak in de BWK. In de eer-
ste plaats was het belangrijk om meer inzicht
te verwerven in verband met de verschillen
binnen deze soortenrijke cultuurgraslanden,
en indien mogelijk een typologie op te stel-
len, en over de factoren en processen die de
kwaliteit van elk van deze typen beïnvloeden.
De abiotische kenmerken (bodem, water-
huishouding…) en de ecologische relaties
van de verschillende graslandtypen worden
voor zover mogelijk onderzocht.

Wat zijn soortenrijke
cultuurgraslanden?
Soortenrijke (cultuur)graslanden bevinden
zich vegetatiekundig tussen de halfnatuurlij-
ke en de soortenarme graslanden. Een type-
ring van deze graslanden is weergegeven in
Figuren 1 en 2. Meestal gaat het om ’over-
gangstypen’ tussen beide (Figuur 3). Zo
bezitten ze relictsoorten van de verschillen-
de typen van halfnatuurlijk grasland,maar de
echte kensoorten ervan ontbreken (Heirman
& Paelinckx 1998).Veel van deze relictsoor-
ten tolereren in beperkte mate wijzigingen in
standplaatscondities, bvb. als gevolg van
bemesting of verdroging.
Soortenrijke cultuurgraslanden hebben een
diverse oorsprong. Een deel ervan ontstond
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als gevolg van intensief gebruik van halfna-
tuurlijke graslanden, zoals dotterbloemhooi-
landen, glanshaverhooilanden of heischrale
graslanden.Het kan echter ook gaan om per-
manente oude cultuurgraslanden die minder
bemest, gemaaid en of beweid worden dan
de soortenarme, intensief gebruikte graslan-
den. En ten slotte kunnen soortenrijke cul-
tuurgraslanden evengoed als gevolg van spe-
cifieke herstelmaatregelen, veelal onder de
vorm van een extensiever beheer, evolueren
uit hoogproductieve graslanden.

Methode
Dataverzameling
Om de vegetatiekundige variatie van soor-
tenrijke cultuurgraslanden te onderzoeken,
maakten we vegetatieopnamen. Deze opna-
men werden gerelateerd aan standplaatsfac-
toren en beheersaspecten. Het opsporen van
de graslanden waar een vegetatieopname
werd gemaakt, gebeurde aan de hand van de
Biologische Waarderingskaart versie 2 (Insti-
tuut voor Natuurbehoud 2001). Het areaal
waarin we onze opnamen maakten, wordt
dan ook bepaald door de graad van actuali-
satie van de BWK, anno 2000. Met behulp
van een Geografisch Informatie Systeem
(GIS-Arcview) werden karteringseenheden
uit de BWK geselecteerd die kenmerkend zijn
voor soortenrijke cultuurgraslanden

(Tabel 1). Om een zo groot mogelijke varia-
tie, zowel geografisch als landschapsecolo-
gisch, in het opnamemateriaal te bekomen,
werd getracht de opnamen te spreiden over
de ecoregio’s van Vlaanderen (De Blust
2001) (Figuur 4). Er werd enkel rekening
gehouden met de hierboven opgesomde
selectiecriteria, voor de rest werden de loca-
ties van de opnamen willekeurig gekozen,
dus zowel landbouwpercelen als graslanden
onder natuurbeheer.
Gedurende twee veldseizoenen (voorjaar
2000 en voorjaar 2001) werden in totaal 362
vegetatieopnamen gemaakt. De schatting
van de bedekking van elke soort gebeurde aan
de hand van een aangepaste schaal van Lon-
do, waarbij de proefvlakgrootte 3 x 3 m2

bedroeg (Schaminée et al. 1995). Alle vege-
tatieopnamen werden gemaakt op de meest
representatieve plek en werden zo exact
mogelijk gesitueerd in het graslandperceel op

een topografische kaart (schaal 1/10.000) en
daarna ingevoerd in GIS (Arcview).

Verwerking gegevens
De indeling van de typen is in hoofdzaak
gebaseerd op de classificatie bekomen door
een TWINSPAN-analyse (Hill 1979), waarbij
groepen bekomen op verschillende split-
singsniveaus vertaald zijn naar typen. Per
opname werden voor de indicatiewaarden
voor abiotische factoren (Ellenberg 1979)
gewogen gemiddelden berekend. Om een
idee te krijgen hoe de typen zich op abiotisch
vlak onderling verhouden, werd met behulp
van het programma CANOCO (ter Braak
1986) een ordinatie uitgevoerd, met de indi-
catiewaarden voor abiotische factoren als
milieuvariabelen. Per type werd tevens, reke-
ning houdend met de presentie van de soor-
ten, het procentueel aandeel aan deze indi-
catiegetallen bepaald.

Figuur 1. Dit Dotterbloemgrasland met Brede orchis en
Grote ratelaar in De Blekerij te Zeveren is een

voorbeeld van halfnatuurlijk grasland. Het zijn
vegetaties waar de mens op een vrij extensieve manier

invloed uitoefent door middel van een extensief
maaibeheer of het toepassen van lichte begrazing

(met landbouwhuisdieren). Ze zijn zelden in- of
doorgezaaid. Andere voorbeelden van halfnatuurlijke

graslanden zijn blauwgraslanden, heischrale
graslanden en mesofiele hooilanden (foto: Yves

Adams).

Figuur 2. Soortenarme graslanden zijn
cultuurgraslanden met een intensief maai- en/of
begrazingsbeheer en hebben vaak met een hoge

bemestingsgift. Ze worden vaak in- of doorgezaaid.
Hoogproduktieve grassen zoals Engels raaigras en Ruw
beemdgras nemen het grootste deel van de grasmat in.
Naast deze grassen komen enkel algemene, botanisch

minder waardevolle soorten zoals Straatgras,
Vogelmuur, Gewone paardenbloem, Witte klaver en

Kruipende boterbloem voor (foto: Yves Adams).

Figuur 3. Soortenrijk cultuurgrasland met
voorjaarsaspect van relictsoort Pinksterbloem. Deze
graslanden bevinden zich, wat soortensamenstelling

betreft, tussen halfnatuurlijke en soortenarme
graslanden (foto: Yves Adams).

OOmschrijving Karteringseenheid

Soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke
graslanden

hp*

Soortenrijk weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf hpr*

Soortenrijk poldergrasland met zilte elementen hpr*+ da, hpr + da

Zwak ontwikkeld dotterbloemhooiland hc°

Zwak ontwikkeld mesofiel hooiland hu°

Zwak ontwikkelde struisgrasvegetaties op zure bodem ha°

Tabel 1. Overzicht van de karteringseenheden die overeenstemmen met soortenrijke cultuurgraslanden.
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Per type werd een synoptische tabel opge-
maakt. Deze tabel geeft de presenties weer
van alle soorten die in meer dan 5 % van de
opnamen voorkomen. Met presentie wordt
het percentage van de vegetatieopnamen
van een bepaald type weergegeven waarin
een bepaalde soort voorkomt. Op basis van
hun presentie worden de soorten onderver-
deeld in presentieklassen (Tabel 2). Bij elk
type worden een aantal kenmerkende soor-
ten gegeven.Een soort wordt als kenmerkend
beschouwd wanneer zij de hoogste presen-
tie haalt in het betreffende type.
De syntaxonomische affiniteit van de typen
met plantengemeenschappen werd ener-
zijds nagegaan met behulp van het software-
programma ASSOCIA (Van Tongeren 2000)
en anderzijds door onze vegetatiegegevens
te vergelijken met de beschrijving van de
natuurtypen van graslanden (Zwaenepoel et
al. 2002). Met behulp van GIS software (Arc-
view) werden verschillende overlay’s
gemaakt met beleidsmatige geografische

informatielagen.Op deze wijze verkregen we
per opname gegevens over de gewestplan-
bestemming (digitale versie van het Gewest-
plan 1999, OC GIS-Vlaanderen), de bescher-
mingsgraad (al dan niet gelegen in privaat
erkende en of Vlaamse reservaten en domei-
nen) (reservatenbestand, INBO) en het land-
gebruik (digitaal bestand, Mestbank).

De verschillende
graslandtypen
Op basis van de analyse van de vegetatieop-
namen werden tien typen onderscheidden.
Door combinatie van de gegevens uit de
bodemkaart (textuur- en drainageklassen)
en de gewogen gemiddelden van de indica-
tiegetallen (Ellenberggetallen) wordt deze
indeling verder abiotisch onderbouwd. Deze
tien typen kunnen langs twee gradiënten
geordend worden: van droog naar nat en van
voedselarm naar voedselrijk (Figuur 5). Een
overzicht van alle typen met de belangrijkste
kenmerken, gerangschikt volgens natuur-

waarde is te vinden in Tabel 3. Hieronder
geven we per type een korte beschrijving van
de soortensamenstelling aan de hand van
hun voorkomen in een bepaalde presentie-
klasse (Tabel 2) en hun verwantschap met de
natuurtypen grasland (Zwaenepoel et al.
2002). De bespreking van de typen gebeurt
van droog naar nat.

De droge typen
De kenmerkende soorten van het Schapen-
zuring-type nl. Gewoon struisgras, Gewoon
biggenkruid en Schapenzuring zijn allen
karakteristiek voor voedselarme, droge gras-
landen. Gestreepte witbol is een constante
soort en Engels raaigras komt frequent voor.
Occasioneel vinden we er Duizendblad,
Gewone veldbies, Smalle weegbree, Veldzu-
ring, Jakobskruiskruid en Klein vogelpootje.
Hoogproductieve grassen als Ruw beemd-
gras, Fioringras en een aantal dicotylen zoals
Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem
en Pinksterbloem komen hier minder voor in
vergelijking met de andere typen. Het Scha-
penzuring-type is het meest verwant met
rompgemeenschappen van het Verbond van
Gewoon struisgras (Plantagini-Festucion).
Het volgende type betreft het Knoopkruid-
type (Figuur 6) waarvan de kenmerkende
soorten Knoopkruid, Gewone berenklauw,
Kropaar en Veldzuring typisch zijn voor
mesofiele hooilanden. Dit type kan als een
rompgemeenschap van het Glanshaver-ver-
bond (Arrhenatherion elatioris) beschouwd
worden. Hoogproductieve grassen als
Gestreepte witbol en Ruw beemdgras
nemen vaak nog een groot aandeel van de
grasmat in. Typische soorten van het Glans-
haver-verbond zoals Margriet,Wilde peen en
Vertakte leeuwentand zijn zeldzaam.

De vochtige typen
Het derde type betreft matig soortenrijke tot
soortenrijke kamgraslanden met als kenmer-
kende soorten Kamgras en Madeliefje. Con-
stante soorten zijn Gestreepte witbol, Engels
raaigras, Ruw beemdgras, Witte klaver, Krui-
pende boterbloem en Scherpe boterbloem.
Op drogere bodems komen vaak Gewoon
struisgras, Gewoon biggenkruid en Gewoon
duizendblad voor.Op nattere bodems kunnen
we soorten aantreffen zoals Echte koekoeks-
bloem en Kale jonker, die thuishoren in het
Dotterbloem-verbond (Calthion palustris).
Nauw verwant aan het Kamgras-type is het
Veldgerst-type, dat naast Veldgerst en Timo-

Figuur 4. Situering van de opnamen in de Vlaamse ecoregio’s.

Klasse I 1-20% zeldzaam

Klasse II 21-40% occasioneel

Klasse III 41-60% frequent

Klasse IV 61-80% constant

Klasse V 81-100% constant

Tabel 2. Overzicht presentieklassen.

VELDRUS-type

REUKGRAS-type

ZILTE RUS-type
ZOMPRUS-type
GEKNIKTE VOS-
SENSTAART-type

VELDGERST-type
KAMGRAS-type

GROTE VOSSENSTAART-type

SCHAPEZURING-type

KNOOPKRUID-type

VOEDSELARM

VOEDSELRIJK

ZEER NAT DROOG

Figuur 5. Rangschikking van de typen volgens hun belangrijkste milieukarakteristieken.



SOORTENRIJKE CULTUURGRASLANDEN IN VLAANDEREN: ZIJN

ER ONDERLINGE VERSCHILLEN?
13

7(1):10-16
Natuur.focusA RT I K E L SHEIDI DEMOLDER

teegras ook Beemdkamgras en Madeliefje als
kenmerkende soorten heeft. In tegenstelling
tot het Kamgras-type komt dit type hoofd-
zakelijk op natte kleigronden voor. De aan-
wezigheid van Veldgerst wijst op oud, niet
gescheurd grasland (Zwaenepoel 2002).
Hierbij wordt het perceel meestal sedert een
hele tijd, met onregelmatige intervallen,
behandeld met dicotylebestrijdingsmidde-
len. Constante soorten zijn Ruw beemdgras,
Engels raaigras en Fioringras.
In het Grote vossenstaart-type is, zoals de
naam al verraadt,de grassoort Grote vossen-
staart een kenmerkende soort. Constante
soorten zijn Gestreepte witbol, Ruw beemd-
gras, Scherpe boterbloem en Kruipende
boterbloem. We onderscheiden hier twee
varianten. In de overstroomde variant, waar-
in de graslanden in het winterhalfjaar onder
water komen te staan en in de zomer onder-
hevig zijn aan sterk uitdrogende milieuom-
standigheden, vinden we vooral Rietgras,
Liesgras en Mannagras. De ander variant
betreft niet overstroomde graslanden die
vaak gesitueerd zijn op vochtige leemgron-
den. Sporadisch vinden we hier soorten van
glanshaverhooilanden zoals Gewone glans-
haver, Knoopkruid, Margriet en Gewone
berenklauw.

De natte typen
Het soortenrijkste in de reeks is het Veldrus-
type. De kenmerkende soorten nl. Biezen-
knoppen, Moerasrolklaver, Egelboterbloem,
Kale jonker, Moerasmuur en Hazezegge wij-
zen op verwantschap met rompgemeen-
schappen van zowel Dotterbloemgraslanden
als van Vochtige venige graslanden met Bie-

zenknoppen en Pijpenstrootje (Molinion
caeruleae, Junco-Molinion, Eu-Molinion,
Juncion acutiflori). Gestreepte witbol, Krui-
pende boterbloem, Pitrus, Ruw beemdgras
en Fioringras komen constant voor.
Het Reukgras-type vertoont grote gelijkenis
met het Veldrus-type maar is minder soor-
tenrijk. Reukgras, Lidrus, Ruige zegge, Pitrus
en Pinksterbloem zijn kenmerkend.Constan-
te soorten zijn onder meer Ruw beemdgras
en Gestreepte witbol. Ook hier treffen we
soorten aan van dotterbloemgrasland zoals
Echte koekoeksbloem,Tweerijige zegge, Bie-
zenknoppen, Moerasrolklaver, Veldrus, maar
minder abundant dan in het Veldrus-type.
Het Zomprus-type en het Geknikte vossen-
staart-type situeren zich vooral op natte,

overstroomde gronden. De kenmerkende
soorten van het Zomprus-type nl.Valse vos-
zegge, Zilverschoon, Zomprus en Pijptor-
kruid zijn typerend voor zilverschoongras-
land waarmee dit type grote verwantschap
vertoont. In beide typen zijn grassen van nat-
te, overstroomde graslanden als Geknikte
vossenstaart en Fioringras constante soor-
ten.De graslanden van het Geknikte vossen-
staart-type zijn soortenarmer en behoren
tot de rompgemeenschappen van het Zilver-
schoon-verbond (Lolio-Potentillion).
Het Zilte rus-type is het enige type waar
zouttolerante soorten als Zilte schijnspurrie,
Zulte, Heen, Stomp kweldergras, Zilte rus,
Melkkruid en Zilt torkruid voorkomen. De
laatste vijf zijn kenmerkend voor dit type dat

Schapenzuring-
type

Knoopkruid-type Veldrus-type Reukgras-type Zomprus-type Zilte rus-type Kamgras-type Veldgerst-type Grote
vossenstaart-type

Geknikte
vossenstaart-type

Kenmerkende

soorten

Schapenzuring
Gewoon struisgras
Gewoon biggekruid

Veldzuring
Gewone kropaar
Knoopkruid
Gewone
berenklauw

Veldrus
Biezenknoppen
Moerasrolklaver
Egelboterbloem
Hazenzegge
Kale jonker
Moerasmuur

Lidrus
Ruige zegge
Reukgras

Zomprus
Zilverschoon
Valse voszegge
Pijptorkruid

Stomp kweldergras
Zilte rus
Melkkruid
Zilt torkruid
Heen

Beemdkamgras
Madeliefje

Veldgerst
Timoteegras

Grote vossenstaart
Zachte dravik

Geknikte vossenstaart
Tijmereprijs
Mannagras

Natuurtype
grasland

Rompgemeenschap
pen van het
Verbond van
Gewoon struisgras

Romp-
gemeenschappen
van het
Glanshaver-
verbond

Rompgemeenschappen van het
Dotterbloem-verbond

Zilverschoon-
verbond

Verbond van Engels
gras en het Stomp
kweldergras-
verbond

Kamgrasland (en
soortenarmere
vormen)

Kamgrasland:
subassociatie
Veldgerst (en
soortenarmere
vormen)

Verbond van Grote
vossenstaart en
romp-
gemeenschappen

Rompgemeenschappe
n van het
Zilverschoon-verbond

Bodemtextuur Zand- en lemig
zandgronden. Niet
op zware texturen

Zand- en lemig
zandgronden, ook
lichtzandleem tot
leem. Niet op
zware textuur

Allerlei bodemtypes.
Niet op zware klei

Allerlei
grondsoorten

Zware kleigronden,
uitgeveende
gronden

Zware klei- en
kleigronden,
uitgeveende
gronden

Allerlei
grondsoorten,
vooral op leem- en
zandleemgronden

Klei en zware
kleigronden.
Ontbreekt op
lichtere texturen

Allerlei
grondsoorten,
vooral zandleem-,
leem, klei- en zware
kleigronden

Allerlei grondsoorten

Hydrologie (Zeer) droge en
matig droge
gronden

Zowel droge als
matig natte
gronden

Natte tot zeer natte
gronden. Niet op
zeer droge gronden

Natte tot zeer
natte gronden

Zeer natte gronden Zowel op droge als
zeer natte gronden

Natte tot zeer natte
gronden

Matig natte tot
natte gronden

Natte tot zeer natte
bodems

Trofiegraad kjirlesdeov jirVkjirlesdeov gitaMkjirlesdeov jirVkjirlesdeov gitaMmralesdeoVkjirlesdeov gitaMmralesdeoV

Optimaal
beheer

Hooien en/of
begrazen

Hooien; vroeg maaien bij dominantie van bepaalde
grassoorten

Begrazen en
handhaven hoge
waterstand

Begrazen hooien vroege maaibeurt om
dominante grassen
terug te dringen

Gebruik Hoofdzakelijk buiten reservaat, met
zowel landbouw als ander gebruik dan
landbouw

Soms in reservaat, deels
landbouwgebruik. Belangrijk deel wordt
niet door landbouw gebruikt

Soms reservaat,
belangrijk deel
landbouw

Deels reservaat,
deels landbouw

Hoofdzakelijk in
landbouwgebruik.
Beperkt deel in
reservaat

Hoofdzakelijk in
landbouwgebruik.
Beperkt deel in
reservaat

Hoofdzakelijk in
landbouwgebruik.
Beperkt deel in
reservaat

Deels reservaat; deels
landbouw

Natuurwaarde Relatief hoge natuurwaarde Zekere natuurwaarde. Soortenrijke
varianten hebben relatief hoge
natuurwaarde

Geringere
natuurwaarde.
Overstroombare
graslanden hebben
relatief hoge
natuurwaarde

Geringere
natuurwaarde

Tabel 3. Samenvatting van de kenmerken van de verschillende typen, geordend in functie van natuurwaarde.

Figuur 6. Knoopkruid-type met kenmerkende soorten Gewone berenklauw, Veldzuring en Kropaar
(foto: Yves Adams).
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nauw verwant is aan het Verbond van Engels
gras en het Stomp kweldergras-verbond.Fio-
ringras is een constante soort, Behaarde
boterbloem, Blaartrekkende boterbloem en
Aardbeiklaver treden occasioneel op.De aan-
wezigheid van Valse Voszegge, Zomprus,
Gewone waterbies en Pijptorkruid in dit type

wijzen op een overgang naar het Zilver-
schoon-verbond (Lolio-Potentillion).

Focus op voedselrijkdom,
bodem en vochttoestand
Het Schapenzuring- en het Veldrus-type
komen duidelijk naar voor als de meest voed-

selmijdende typen. Dit blijkt zowel uit de
soortensamenstelling als uit het aandeel
Ellenbergindicatiegetallen. Beide typen
bezitten het grootste percentage aan soor-
ten die stikstofarme bodems indiceren
(Figuur 7).Wat bodemtextuur en hydrologie
betreft, verschillen beide typen grondig. Het
Schapenzuring-type is vooral te vinden op
droge zandgronden en treffen we slechts
sporadisch op natte zware textuurgronden
aan (Figuur 8).Het Veldrus-type echter komt
op allerlei natte tot zeer natte bodemtypen
voor (Figuur 9).
Het Knoopkruid-, het Reukgras- en het Kam-
gras-type kunnen als matig voedselminnend
beschouwd worden. Ze bezitten een relatief
groot aandeel aan soorten die typisch zijn
voor stikstofarme en matig stikstofarme
bodems (zie Figuur 7). Deze drie typen
komen op allerlei bodemtypen voor. Het
Knoopkruid-type situeert zich weliswaar zel-
den op zware textuur.Het Kamgras-type vin-
den we vooral op leem- en zandleembodems
(Figuur 8). Wat waterhuishouding betreft,
komt het Knoopkruid-type meestal op dro-
gere gronden voor, terwijl het Kamgras-type
zowel op droge als zeer natte gronden is te
vinden (Figuur 9). Het Reukgras-type is
beperkt tot natte en zeer natte bodems.
De overige vijf typen (het Zomprus-, Zilte
rus-, het Veldgerst-, het Geknikte vossen-
staart- en het Grote vossenstaart-type) zijn
allen als vrij voedselminnend te beschou-
wen. Indicaties voor stikstofrijke bodems zijn
het meest vertegenwoordigd in het Zilte rus-
en het Zomprus-type (Figuur 7). Deze typen
situeren zich vooral op natte zware kleigron-
den (Figuren 8 en 9).

Aanbevelingen voor beheer
Het beheer van alle typen bestaat uit een
vorm van maaien of begrazen of een combi-
natie van beide. Maaien is de meest geschik-
te beheervorm om de soortenrijkdom te ver-
hogen in het Knoopkruid-type, het Veldrus-
type en het Reukgras-type. Bij dominantie
van bepaalde grassoorten zoals Gestreepte
witbol is het van belang om een aantal jaren
vroeg (eind mei, uiterlijk eerste week van
juni) te maaien (herstelbeheer). Door deze
vroege maaibeurt groeien kruiden en minder
productieve grassen zoals Gewoon reukgras
en Rood zwenkgras beter door en onderdruk-
ken ze de hergroei van dominante grassen
(Zwaenepoel 2000). Door Gestreepte witbol
gedomineerde graslanden bevinden zich
veelal in een overgangsstadium in de ver-
schraling van het perceel, van bemest gras-
land naar een halfnatuurlijk type.Op het ein-
de van de zomer volgt een tweede maai-
beurt. Indien een tweede maaibeurt niet

Figuur 7. Verdeling van het aandeel aan stikstofindicatiegetallen (Ellenberg, 1992) voor de verschillende
graslandtypen, met aanduiding van de het aantal opnamen per type.

Figuur 8. Verdeling van de textuurklassen volgens de Bodemkaart voor de verschillende graslandtypen, met
aanduiding van de het aantal opnamen per type.

Figuur 9. Verdeling van de drainageklassen volgens de Bodemkaart voor de verschillende graslandtypen, met
aanduiding van de het aantal opnamen per type.
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mogelijk is, kan gekozen worden voor nabe-
grazing. De grasmat moet in ieder geval kort
de winter ingaan. Bij dominantie van minder
productieve grassen (Gewoon reukgras,
Gewoon struisgras) is de productie van het
grasland veel lager en is slechts één maai-
beurt per jaar, na half juni nodig.
Begrazing speelt een essentiële rol bij het ont-
staan en instandhouding van kamgraslanden
en veldgerstgraslanden. Over de optimale
dichtheid aan dieren en begrazingsduur is wei-
nig gekend. Zuidhoff et al. (1996) vermelden
een begrazingsdruk waarbij de jaarlijks gepro-
duceerde bovengrondse biomassa vrijwel
geheel wordt omgezet. Herstel van kamgras-
landen vanuit sterk bemest grasland is moge-
lijk door begrazingsbeheer op voorwaarde dat
verdere bemesting achterwege blijft.
Essentieel voor het behoud en beheer van zil-
verschoongraslanden, waartoe het Zom-
prus-type behoort, is het handhaven van een
hoge grondwaterstand in combinatie met
een (extensief) begrazingsbeheer (Sykora et
al. 1996). Maatregelen die het vertrappelen
van de oevers of de sloten en de grachten
tegengaan, door het plaatsen van prikkel-
draad op geruime afstand van de sloot, ver-
kleinen de potentiële locaties voor dit vege-
tatietype. Ook het verlaten van de inscha-
ringsdata van het vee, vaak omwille van fau-
nistische overwegingen (bv. weidevogels),
veroorzaakt het dichtgroeien van de plekken
waar vegetaties van het Zilverschoon-ver-
bond zijn te vinden. Zowel soorten uit de
Rietklasse aan de slootkant, als soorten van
de Klasse der vochtige graslanden aan de
weidekant verdringen de oorspronkelijke zil-
verschoonvegetatie.
Voor de overstroombare hooilanden van het
Grote vossenstaart-type is één maaibeurt te
weinig om ze opnieuw bloemrijk te maken.
Voor veel kruiden is de concurrentie van gras-
sen immers te groot. Jarenlange rechtstreek-
se bemesting voor landbouwdoeleinden al

dan niet samen met de negatieve invloed van
verontreinigd (overstromings)water, heeft
geleid tot een aanzienlijke verandering in de
vegetatie.Zwaenepoel et al. (2002) suggere-
ren daarom een herstelperiode waarbij twee
keer per jaar gemaaid wordt. Een late eerste
maaibeurt, bij voorkeur na de eerste vrucht-
zetting, en een tweede maaibeurt, waarbij
geen rekening meer gehouden wordt met
een tweede zaadzetting. Gezien de vochtig-
heid van het terrein valt de maaibeurt best
ergens eind augustus. Het beheer van de niet
overstroombare Grote vossenstaartgraslan-
den is gelijkaardig aan dit van het Knoop-
kruid-type (zie hoger).
In de verarmde zilverschoongraslanden van
het Geknikte vossenstaart-type zijn door
intensivering van het landbouwkundig
gebruik de meest gevoelige soorten uit de
vegetatie verdwenen. Fioringras en Geknikte
vossenstaart weten echter vaak stand te
houden. Ook komt Gestreepte witbol fre-
quent tot abundant voor. Een eerste maai-
beurt moet zoals hoger al vermeld vroeg uit-
gevoerd worden. Ontwikkeling is mede
afhankelijk van de hydrologische situatie
(overstromingsduur en waterkwaliteit). Bij
langdurige overstroming in combinatie met
begrazing kan de ontwikkeling verlopen naar
een meer soortenrijk zilverschoongrasland,
dat we hier beschouwen als het Zomprus-
type.
Het Zilte rus-type komt in Vlaanderen enkel
in de Polders voor, steeds vleksgewijs in een
mozaïek met andere zilte vegetaties, maar
ook met productievere graslandtypen zoals
kamgrasland en veldgerstgraslanden. De
beweidingsdruk mag hierdoor iets hoger zijn
(hoger dan 0,5 grootvee-eenheden/ha)
(Zwaenepoel et al. 2000). Doordat in de
meeste gevallen jaarrondbeweiding niet te
combineren is met agrarisch medegebruik
wordt veelal gekozen voor seizoensbegra-
zing.Dit impliceert bijna steeds een proefon-

dervindelijk zoeken en aanpassen van het
aantal dieren op het perceel en de duur van
de begrazing. Ervaring (Zwaenepoel et al.
2000) wijst uit dat het in vele gevallen niet
goed is om laat met de begrazing te starten,
omdat de vegetatie anders vervilt of door
rietvegetaties verdrongen wordt.
Het beheer van alle typen bestaat steeds uit
een vorm van maaien, begrazen of een com-
binatie van beide. Verweving met een vorm
van agrarisch medegebruik ligt voor de hand.
In graslanden onder natuurbeheer kan, zeker
voor de droge en vochtige graslanden, verre-
gaand samengewerkt worden met landbou-
wers. Dit geldt voor het Schapenzuring-, het
Knoopkruid-, het Kamgras- en het Veldgerst-
type. Diverse soortenrijke natte graslanden,
zoals het Veldrus- en het Reukgras-type ver-
eisen handwerk, aangepaste machines en/of
veerassen. Een beheer gericht op het herstel-
len van de natuurwaarden is hier moeilijker
te verweven met een vorm van agrarische
productie (De Becker 2002).

Natuurwaarde en
beschermingsstatus
Op basis van syntaxonomische verwant-
schap met de gekende vegetatietypen, de
Vlaamse Natuurtypen, de Natura-2000
habitats en de aanwezigheid van Rode Lijst-
soorten werden de typen ingedeeld naar hun
natuurwaarde (Tabel 3). Typen met een
belangrijke actuele natuurwaarde zijn het
Schapenzuring-, het Knoopkruid-, het Vel-
drus-, het Reukgras-, het Zomprus-, het over-
stroomde Grote vossenstaart- en het Zilte
rus-type. De eerste vier kennen vooral een
ander gebruik dan landbouw. Niettemin
neemt het traditioneel landbouwgebruik
toch nog een derde of meer van de percelen
in (Figuur 10). Zeker voor het Veldrus- en het
Schapenzuring-type is dit merkwaardig
omdat het voor landbouwdoeleinden eerder
marginale graslanden betreft, gebonden aan
lage bemesting. Het Reukgras-type en in
minder mate het Veldrus-type bestaan voor
een deel uit reservaatpercelen, waarbij voor
een klein deel waarschijnlijk een gebruiks-
overeenkomst is afgesloten met een land-
bouwer. Het Grote vossenstaart-type wordt
vooral door de landbouw gebruikt. Ongeveer
de helft van de percelen uit het Zomprus-
type heeft een agrarisch gebruik. Het Zilte
rus-type bezit het grootste aandeel aan per-
celen gelegen in reservaatgebied en een
beperkt deel dat door de landbouw gebruikt
wordt. Gezien het hier om een beperkte
steekproef gaat, hebben we de verdeling van
deze gebruikscategorieën voor de ‘polder-
graslanden met zilte elementen’op basis van
de BWK onderzocht. Hieruit blijkt dat in rea-

Figuur 10. Verdeling van de verschillende gebruikscategorieën over de graslandtypen.
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liteit dit graslandtype ook frequent voor-
komt in agrarische graslanden en dat een
minderheid als reservaat wordt beheerd. Al
deze typen hebben grote potenties om via
een gepast beheer te evolueren naar halfna-
tuurlijke graslanden.
De soortenrijke variant van het Veldgerst- en
Kamgras-type bezitten tevens een relatief
hoge natuurwaarde. Ze dienen als typische
en best ontwikkelde graslandtypen
beschouwd te worden onder de betreffende
milieuomstandigheden en beheersvorm. De
matig soortenrijke varianten horen thuis in
de categorie van de typen met een zekere
natuurwaarde. Ze hebben een intrinsieke
waarde op zich en zijn geschikt voor herstel

van soortenrijke varianten. Graslanden van
het Kamgras-type worden vooral door de
landbouw gebruikt, een minderheid situeert
zich in reservaat. Een belangrijk deel van de
percelen van het Veldgerst-type wordt als
reservaat beheerd. De overige percelen
bevinden zich in landbouwareaal, waarvan
de helft vermoedelijk via een gebruiksover-
eenkomst door een landbouwer gebruikt
wordt. De niet overstroombare variant van
het Grote vossenstaart- en het Geknikte vos-
senstaart-type bezitten een minder uitge-
sproken actuele natuurwaarde. Het aandeel
landbouw- en reservaatpercelen van het
Geknikte vossenstaart-type is vergelijkbaar
met het Veldgerst-type.

Voor veel van deze typen is in het reservaat-
beheer, gezien hun goede potenties, herstel
naar halfnatuurlijk grasland mogelijk. Diver-
se typen hebben evenwel een intrinsieke
waarde op zich, het streven naar een halfna-
tuurlijk grasland is dan ook niet echt nood-
zakelijk.Voor de soortenrijke vormen van het
Kamgras-type volstaat het streven naar het
behoud op zich, omdat dit mogelijk het best
ontwikkelde graslandtype is onder de betref-
fende omstandigheden. Het is dan ook wen-
selijk dat bij het bepalen van de streefbeel-
den en doeltypen bij de opmaak van de
beheerplannen en bij het reservaatbeheer in
het algemeen, meer aandacht wordt
geschonken aan dit type graslanden.

SUMMARY BOX:
DEMOLDER H. 2008. Species-rich grasslands in Flanders: typology and
management options. Natuur.focus 7(1): 10-16. [in Dutch]

Traditionally, semi-natural grasslands get a lot of attention in natu-
re conservation in Flanders.Their area declined the last century due
to intensification of agriculture, urbanisation… Therefore species-
rich grasslands have become more and more important. In this stu-
dy we analyse the differences between these grasslands and present
a typology. To set up this typology, vegetation relevés were made
throughout Flanders. By means of Twinspan-analysis and ordinati-
on the grassland types were determined. To verify the soil charac-
teristics of the different types we used the soil map of Flanders. In

total ten types were derived. To examine to what extent the types
are characterised by species of nitrogen-poor soils we used Ellen-
berg indicator values for nutrients. The ten types can be arranged
along two gradients: from dry to wet and from nutrient-poor to
nutrient-rich.For each type we give a description of the species com-
position based on their presence in a synoptic table. Special atten-
tion has been given to management suggestions for each type.
Between the several types of species-rich grasslands there are cle-
ar differences in conservation value, protection status and actual
use. Since they have good capacities, restoration to semi-natural
grasslands is possible for several of these types. Some of them have
an intrinsic value on their own and only need suitable management
practices to keep their species diversity.
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