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Graslanden zijn in Europa hoofdzakelijk half-
natuurlijke ecosystemen die ontstaan zijn
onder invloed van beheer door de mens. Oor-
spronkelijk werden graslanden begraasd of
gemaaid, waarbij het hooi dienst deed als
veevoeder. Het resultaat van dit eeuwenlange
beheer is een hoge biodiversiteit. Halfnatuur-
lijke graslanden bevatten het hoogste aantal
plantensoorten van alle ecosystemen op
aarde, tenminste als je op kleine schaal kijkt1.
De vegetatie verschilt sterk volgens het bo-
demtype en het vochtgehalte van het gras-
land. Op zandige, zure bodems vinden we
heischrale graslanden, op kalkrijke bodems
zogenaamde kalkgraslanden en in de rivier-
valleien, zoals deze rond Gent, vinden we op
de nattere stukken dotterbloemgraslanden en
op de drogere glanshaverhooilanden. 

Dramatische achteruitgang
Na de industriële revolutie nam het areaal en
de soortenrijkdom van natuurlijke graslanden
dramatisch af. Een groot deel van de graslan-
den werd omgezet naar andere bestemmin-
gen, zoals akkers en populierenbos. In veel
van de overgebleven graslanden werd het be-
heer sterk geïntensiveerd, onder andere door
de intrede van kunstmest. De bemesting be-
voordeelde competitieve grassoorten, waar-
door de biomassaproductie toenam en dus
een hogere opbrengst ontstond voor de boer.
Tegelijk werden de gespecialiseerde soorten
van weleer weggeconcurreerd. Zo veranderde
het overgrote deel van de soortenrijke gras-
landen in West-Europa op enkele tientallen
jaren tijd in hoogproductieve, eentonige gras-
vlaktes.

Met de achteruitgang van de soortenrijke
graslanden verdwenen verschillende soorten
planten en kreeg ook het dierenleven in deze
graslanden een flinke knauw. Bestuivers
(bijen) en natuurlijke plaagbestrijders (blad-
luizenetende lieveheersbeestjes), die afhan-
kelijk zijn van soortenrijke graslanden,
kregen het zwaar te verduren. Bij overvloe-
dige bemesting spoelen de nitraten uit naar
het grondwater. Kortom: niet alleen de fauna
en flora staan onder druk door het verdwijnen
van de soortenrijke graslanden, maar ook ver-
schillende (vaak minder zichtbare) ecosys-
teemdiensten die graslanden ons als mensen
leveren, komen in het gedrang. Er zijn dus ge-
noeg redenen om te streven naar een vermin-
dering van de bemesting en een uitbreiding
van het areaal aan soortenrijke graslanden.
Dat besef leidde de voorbije jaren ook tot be-
leidsmaatregelen zoals mestactieplannen, de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en
de Europese Natura 2000-wetgeving. Het doel
van Natura 2000 is de Europese natuur in top-
conditie houden. In Vlaanderen moet er zo
tegen 2050 ruwweg 50.000 hectare kwali-
teitsvolle habitat bijkomen, waaronder veel
soortenrijk grasland van verschillende types².

Herstel van soortenrijk grasland: 
een hindernissenparcours
Het herstellen van soortenrijke graslanden
wordt dus de komende decennia een belang-
rijke uitdaging. Helaas is soortenrijk grasland
wel gemakkelijk om te zetten naar intensief
grasland, maar veel moeilijker te herstellen.
Voor dat herstel moeten namelijk verschil-
lende hindernissen overwonnen worden. Zo

moeten de oorspronkelijke abiotische om-
standigheden min of meer worden hersteld
en moet dus de beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen omlaag. Door de bemesting zijn
onder meer stikstof en fosfor toegevoegd.
Tussen 1965 en 2007 werd er in de Europese
landbouw meer dan drie keer zo veel fosfor
bemest als gewassen konden opnemen³. Fos-
for heeft bovendien de neiging om zich in
sterke mate aan bodemdeeltjes te hechten.
Alle overtollige fosfor zit dan ook hardnekkig
vast in landbouwbodems en zal de komende
tientallen tot honderden jaren de natuuront-
wikkeling op deze gronden bemoeilijken. 

Stikstof vormt een tweede abiotische hinder-
nis. In tegenstelling tot fosfor is deze stof erg
vluchtig en blijft ze dus niet lang in de bodem
aanwezig. Het nadeel is dat stikstof intussen
in overmaat aanwezig is in de lucht en het
water, en via neerslag een constante 
bijkomende bemesting van graslanden ver-
oorzaakt4. Het beleid tracht met de Pro gram -
ma tische Aanpak Stikstof (PAS) kwetsbare
habitats als soortenrijke graslanden te be-
schermen door de stikstofuitstoot van land-
bouw en verkeer strenger te reguleren. 

Een derde abiotische hinderpaal is de ver-
stoorde waterhuishouding. Zowel door infra-
structuurwerken en het kanaliseren van
waterlopen als in functie van de landbouw is
de gemiddelde grondwatertafel in Vlaande-
ren de afgelopen decennia gezakt5. Voor
grondwaterafhankelijke graslandtypes als
dotterbloemgraslanden kan dit resulteren in
een te droge bodem in de zomer. Een tweede
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Kalkgrasland met talrijke orchideeënsoorten, een van de meest soortenrijke vegetaties op aarde. ©  STEPHANIE SCHELFHOUT 
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probleem met de waterhuishouding kan
schuilen in de waterkwaliteit. Zo zal de aan-
voer van stikstofrijk water bij winteroverstro-
mingen het probleem van overbemesting
versterken.

Verder moeten bij het herstel van soorten-
rijke graslanden ook enkele biotische hinder-
nissen overwonnen worden. Vaak zijn deze 
graslanden verschillende jaren in landbouw-
beheer geweest en zijn alle karakteristieke
plantensoorten verdwenen. In de bovenste
laag van de bodem bevinden zich soms nog
langlevende zaden die opnieuw kiemen als
de omstandigheden gunstig zijn. Een derge-
lijke ‘zaadbank’ kan soms tientallen jaren in-
tact blijven. Veel plantensoorten uit
gras landen vormen echter geen zaadbank en
uit recent onderzoek blijkt dat zelfs een korte
omzetting naar landbouw ervoor kan zorgen
dat een groot deel van de soorten niet meer
terugkomt6. Door de versnippering van het
landschap bereiken nieuwe zaden bovendien
slechts moeizaam nieuwe gronden. Als een
soortenrijk grasland vlak naast een perceel
in herstel ligt, kunnen soorten zich relatief
gemakkelijk opnieuw uitzaaien. In de
Vlaamse context liggen soortenrijke percelen
helaas vaak omgeven door ongeschikte habi-
tat zoals gronden in intensief landbouwge-
bruik of verharding, wat de zaadverbreiding
sterk bemoeilijkt. Een andere biotische hin-
dernis is de zodevorming door concurrentie-
krachtige grassen die ook bij het stopzetten

van de bemesting nog vele jaren de vestiging
van de doelsoorten kan bemoeilijken. Een
laatste, minder zichtbare hinderpaal voor het
herstel van soortenrijke graslanden is het
ontbreken van geschikt bodemleven. Neder-
landse onderzoekers konden recentelijk aan-
tonen dat geschikt bodemleven de vestiging
van doelsoorten versnelt7.

Samengevat zijn er dus zes verschillende
hindernissen die moeten overwonnen wor-
den om een landbouwgrasland om te vormen
naar een soortenrijk grasland (zie schema).
Een geschikt herstelbeheer zal zowel abioti-
sche als biotische hindernissen moeten over-
winnen. Het abiotisch herstelbeheer zal zich
toespitsen op het afvoeren van fosfor uit de
bodem en het beperken van de gevolgen van
stikstofafzet bij neerslag. In de praktijk kan
dit door het grasland te maaien en voedings-
Stoffen met het maaisel af te voeren of door
de voedselrijke toplaag van de bodem af te
graven. Het biotisch herstelbeheer zal de
vestigingsmogelijkheden van doelsoorten
proberen maximaliseren. Dit kan bijvoor-
beeld door het verwijderen van de graszode,
wat de dominantie van grassen doorbreekt
en de zaadbank blootlegt of door de herintro-
ductie van zaad en/of bodemleven uit ge-
schikte percelen.
Het herstel van soortenrijke graslanden op
landbouwpercelen is dus allesbehalve evi-
dent en kan ook erg tijdrovend zijn. Natuurbe-
heerders worstelen bovendien met heel wat

vragen over hoe ze dit herstel in de praktijk
moeten aanpakken. Welke hindernissen zijn
aanwezig? Onder welke abiotische omstan-
digheden kan de doelvegetatie zich opnieuw
vestigen? Hoe lang moet er gemaaid worden
om die abiotische omstandigheden te berei-
ken? Is herintroductie van doelsoorten nodig,
voor welke soorten en op welke manier? 
Om een antwoord te bieden op deze en 
andere vragen stelde de Hogeschool Gent in
samenwerking met Natuurpunt Gent een ter-
reinexperiment in waarbij verschillende her-
steltechnieken vergeleken worden (zie
verder).

De rol van Natuurpunt (Gent)
Natuurverenigingen als Natuurpunt spelen
een belangrijke rol in het behoud van soor-
tenrijke graslanden. Vrijwel alle overblijvende
soortenrijke graslanden in Vlaanderen bevin-
den zich in natuurgebieden en een groot deel
ervan wordt beheerd door Natuurpunt, met de
hulp van lokale vrijwilligers. In de Gentse na-
tuurpuntgebieden vinden we enkele van de
meest soortenrijke graslanden van de Leie-
en Scheldevallei, zoals bijvoorbeeld in de La-
temse Meersen en de Damvallei. Aangezien
het herstel van soortenrijke graslanden zo
moeilijk is, is het uiterst belangrijk om de res-
terende soortenrijke graslanden goed te be-
heren en te behouden. Deze graslanden
kunnen ook een zaadbron vormen voor na-
tuurlijke of kunstmatige herintroductie van
soorten op te herstellen percelen.

Locatie van het experiment (oranje rechthoek) in de percelen van Natuurpunt (groene contouren) in de Noordelijke Gentbrugse Meersen.
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Door het aankoopbeleid van Natuurpunt
(Gent) worden ook percelen verworven die in
aanmerking komen voor herstel. Mits doorge-
dreven inspanningen van beheerders en het
inzetten van de juiste herstelmaatregelen kan
zo het areaal aan soortenrijke graslanden
langzaam maar zeker worden uitgebreid. 

Ook op het gebied van beleid en kennis
neemt Natuurpunt zijn rol op. Zo zal de toe-
passing van de PAS-regelgeving bijvoorbeeld
cruciaal zijn voor het behoud en herstel van
heischrale graslanden en Natuurpunt blijft
mee hameren op het belang van uitstootre-
ductie. Door samen te werken met kennisin-

stellingen en door – letterlijk en figuurlijk –
ruimte te geven aan wetenschappelijk onder-
bouwde experimenten, draagt Natuurpunt
ook graag bij aan expertise- en kennisop-
bouw in verband met natuurherstel. 

Schematische overzichtskaart van het experiment in Gentbrugge, de pijl wijst het noorden aan. In 30 plots worden 10 verschillende behandelingen getest die bestaan uit een
combinatie van 6 hersteltechnieken. Voor meer uitleg over de hersteltechnieken, zie tabel

Abiotische en biotische hindernissen voor herstel van soortenrijke graslanden op voormalige landbouwpercelen
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Onderzoek in de Gentbrugse Meersen
Om een antwoord te bieden op de praktijkvra-
gen van beheerders over het herstel van 
soortenrijke graslanden, stelde de Hoge-
school Gent een terreinexperiment in, waar
de combinatie van zes verschillende herstel-
technieken vergeleken wordt op het vlak van
effectiviteit en haalbaarheid. Er werd gekozen
om de technieken te testen in 30 plots van
vier op vijf meter in drie verschillende 
potentiële glanshaverhooilanden in het
Gentse. Een van de drie onderzoekspercelen
is gelegen in de Gentbrugse Meersen en is in
beheer van Natuurpunt Gent. Sinds enkele

jaren voert het lokale beheerteam er een aan-
gepast maaibeheer uit om de grond te ver-
schralen en de biodiversiteit langzaamaan te
laten toenemen. Al snel was duidelijk dat dit
een werk van lange adem zal worden. Het
gaat immers om percelen die decennia lang
door landbouwers zijn beheerd als intensieve
cultuurgraslanden. Het beheerteam heeft het
aanbod tot deelname aan een onderzoek om
verschillende hersteltechnieken te evalueren
aan de hand van wetenschappelijke monito-
ring dan ook meteen aangegrepen als een be-
langrijke kans voor het optimaliseren van het
beheer.

Het onderzoeksperceel in Gentbrugge is uit-
stekend zichtbaar vanaf de Scheldedijk. Bin-
nenkort wordt een infobord en educatieve
infrastructuur geplaatst om de voorbijgan-
gers te informeren en te betrekken bij het lo-
pende onderzoek. 

Meer lezen
Het is onmogelijk om in een artikel alle de-
tails van de belemmeringen voor herstelbe-
heer volledig te bespreken. Elk van de
hindernissen en hersteltechnieken biedt vol-
doende stof voor een afzonderlijk artikel. 
Wie meer wil lezen over de abiotische hinder-
nissen, moet beslist het themanummer van
Natuur.Focus ‘Focus op biogeochemie’ lezen;
je kunt dit gratis downloaden op de
Natuur.Focus-website. Hierin worden deze in-
gewikkelde processen in detail, maar in dui-
delijke bewoordingen weergegeven.
https://www.natuurpunt.be/publicatie/na-
tuurfocus-focus-op-biogeochemie

Geïnteresseerde lezers kunnen ook verder kijken in de
wetenschappelijke literatuur die dit artikel onderbouwt:
1 Wilson et al., Journal of Vegetation Science, 2012. Arti-
kel over plantensoortenrijkdom. 
2 Website Natura 2000 Vlaanderen. https://www.na-
tura2000.vlaanderen.be/
³ Sattari et al., PNAS, 2012. Artikel over de voorraad van
fosfor in landbouwbodems.
4 De Schrijver et al., Natuur.Focus, 2013. Stikstof en bi-
odiversiteit: een onverzoenbaar duo.
5 Website Ecopedia, 2017.
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/verdroging.
6 Jacquemyn et al., natuur.focus, 2017. Herstel van
soortenrijke kalkgraslanden op voormalige akkers.
7 Wubs et al., nature plants, 2016. Artikel over invloed
van bodemleven op graslandherstel.

Uitzicht op de experimentele site in de Gentbrugse Meersen. De plots van 4 op 5 meter worden gescheiden door stroken van 1,5 meter onder gazonbeheer. 
Hierdoor ontstaat een dambordpatroon. © PIETER VANGANSBEKE

OVERZICHT EN DEFINITIE VAN DE GETESTE HERSTELTECHNIEKEN IN HET EXPERIMENT

STANDAARD MAAIBEHEER Een grasland in natuurbeheer wordt standaard twee keer
gemaaid. Een eerste keer half juni, vlak nadat de plantensoorten zich hebben
uitgezaaid, en een tweede keer eind september. Met het maaisel worden ook
voedingsstoffen afgevoerd zodat de bodem verschraalt, wat gunstig is voor de
soortenrijkdom.

AANGEPAST MAAIBEHEER Door een eerste keer vroeger te maaien (half mei) en vervolgens
nog één of twee keer later op het seizoen kan de dominantie van snelgroeiende grassen
doorbroken worden en krijgen kruiden meer kansen om zich te vestigen. Er worden met
deze techniek mogelijk ook meer voedingsstoffen afgevoerd.

UITMIJNEN Met een selectieve bemesting van stikstof en kalium wordt getracht de
biomassaproductie van de bestaande vegetatie en zo ook de afvoer van fosfor te
maximaliseren. Via deze techniek wordt enkel ingezet op het abiotisch herstel van de
bodem (specifiek de fosforproblematiek).

STRIPPEN Door de bestaande vegetatie oppervlakkig te verwijderen, wordt de dominantie
van snelgroeiende grassoorten doorbroken en krijgen kruiden meer kans om te kiemen.

ZAAD- EN MAAISELADDITIE Het inzaaien met geoogst zaad of het overbrengen van maaisel
uit goed ontwikkelde graslanden kan het herstel van glanshaverhooiland bevorderen.

BODEMADDITIE Door bodemmateriaal met bodemleven over te brengen vanuit goed
ontwikkelde graslanden, wordt onderzocht wat de invloed is op het herstel van 
de vegetatie.


