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Aanleiding 

In het kader van een grindontginningsproject te Dilsen-Stokkem (Limburg) langsheen de 

Maas, vroeg het Regionaal Landschap Kempen en Maasland advies over de mogelijke 

verweving van landbouw en natuur na afwerking van de terreinen. In het advies van 

Provoost et al. (2017) werd gewezen op het belang van de aard (en de beperkingen) van de 

voormalige teeltlaag die opnieuw op de ontgonnen gronden zou worden aangebracht. Inzicht 

in de chemische samenstelling (vooral de nutriëntenhuishouding) van die teeltlaag is cruciaal 

om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor natuur en landbouw en om een onderbouwd 

beheeradvies te kunnen geven. De herinrichting van het gebied Boyen werd intussen 

beëindigd. In januari 2020 werden acht mengstalen van de bodem, verspreid over het 

gebied genomen en geanalyseerd in het labo van het INBO. 

Vraag 

De huidige vraag zoomt in op het aspect “potenties van het gebied (± 35 ha) op basis van 

bodemchemische kenmerken”. M.a.w.: Welke potenties zijn er, en welk beheer is geschikt 

voor natuurinclusieve landbouw op basis van de beschikbare bodems en hun chemische 

kenmerken.  

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 en 

werd 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 werden terug opgeleverd 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 de ingerichte situatie weer, met de dijken, de nieuwe loop van de Vrietselbeek 

en de verbrede grindoever langs de Maas. De winterdijk vormt de westelijke grens. Tussen 

deze dijk en de grindoevers van de Maas werd het gebied in vier compartimenten opgedeeld 

door zomerdijken. De Vrietselbeek werd geherprofileerd waarbij de monding in de Maas een 

stuk noordelijker is opgeschoven. Het compartiment het dichtst tegen de Maas en buiten de 

zomerdijk gelegen zal in principe om de twee tot drie jaar overstromen. De compartimenten 

tegen de winterdijk aan zullen minder frequent overstromen. 

 



 

www.inbo.be INBO.A.3907 3 

 

Figuur 1: Situering en inrichting van het gebied Boyen met nieuwe dijken, grintbanken en beek 

1.2 Fauna, flora, vegetatie en landschap 

Voor een beknopte bespreking van de natuur- en landschapskenmerken verwijzen we naar 

Provoost et al. (2017). Het voornaamste besluit uit dit advies was:  

“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 enkel kunnen indien er met een 

vorm van gebruiksovereenkomsten wordt gewerkt.” 

2 Kansen voor natuurinclusieve landbouw en 

natuurbeheer 

2.1 Potenties voor soortenrijke graslanden 

In het advies van Provoost et al. 2017 wordt de mogelijke verweving tussen landbouw en 

natuur beschreven voor het gebied Boyen. Het voornaamste besluit uit deze analyse was dat 

er voor natuurinclusieve landbouw kansen liggen in het terrein (verschillende vormen van 

graslandbeheer), maar dat voor een goede inschatting van de potenties en het noodzakelijke 

beheer eerst het beschikbare bodemfosfaat moest bepaald worden in de bouwvoor. In 
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januari 2020 werden acht mengstalen van de bodem, verspreid over het gebied genomen en 

geanalyseerd in het labo van het INBO. De staalnamepunten zijn weergegeven in figuur 2. 

 

Figuur 2: Situering van de staalnamepunten in het gebied 

De standaardanalyses van het INBO-laboratorium werden gehanteerd voor een reeks 

mineralen, nutriënten en zuurtegraad (pH). De belangrijkste resultaten worden weergegeven 

in tabel 1. 

Tabel 1: Zuurtegraad (pH-H2O en pH-CaCl), C en N %, C/N-ratio en beschikbaar fosfor (P-Olsen) in de 8 

mengstalen van Boyen.
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Alle bodems in Boyen worden gekenmerkt door een hoge pH. Opvallend zijn verder de 

relatief hoge C/N-ratio’s, te wijten aan lage N-percentages. In soortenrijke graslanden zijn 

C/N waarden van 10-14 gangbaar (Liekens et al. 2018). Wellicht is het lage N% te wijten 

aan het voormalige grondgebruik: 70% was in gebruik als akker, 28% als grasland (hp en 

hpr) en 2% houtige vegetaties (populierenbos, bomenrij, boomgaard). Zeker akkers hebben 

na het oogsten en in dit geval ook na grondverzet (bevordert uitspoeling) een zeer laag 

gehalte aan organisch materiaal, waardoor ook de totale N-percentages laag zijn. 

Door bemesting in het verleden is er een hoge beschikbaarheid aan fosfor. We treffen 

meetwaarden van P-Olsen van 18,4 tot 41 mg/kg P. Nadat landbouwactiviteiten worden 

stopgezet neemt de N-beschikbaarheid sterk af. N verdwijnt uit de bodem door 

nitraatuitspoeling en door denitrificatie. P, echter, wordt zelfs honderden jaren na stopzetting 

van de bemesting nog teruggevonden in de bodem (Koerner et al. 1997, Dupouey et al. 

2002). Fosfaat accumuleert in de bodem omdat het onder droge omstandigheden wordt 

vastgelegd aan bodemdeeltjes. De diepte waarover het fosfaat geaccumuleerd is, hangt sterk 

samen met het bodemtype (zand versus kleibodem), de mate van historische bemesting, en 

het grondgebruik (al dan niet diep geploegd) (Weijters & Bobbink 2010).  

Voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden is fosforlimitatie meestal belangrijker dan 

stikstoflimitatie. Op dit ogenblik is er nergens potentie voor de ontwikkeling van 

laagproductieve graslanden met veel kenmerkende soorten. Hiervoor streven we naar een P-

Olsen van lager dan 15 mg/kg. Gilbert et al. (2009) leggen de grens voor biobeschikbaar P 

voor het Europese habitattype 6510 (glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden) op 10,8 

mg/kg. Relatief soortenrijke romp- en derivaatgemeenschappen van deze vegetatietypes 

(maar minder soortenrijk dan de goed ontwikkelde types en met weinig of geen 

kenmerkende soorten) hebben P-Olsen-waarden tot ongeveer 40 mg/kg. Boven de 40 mg/kg 

kunnen we spreken van een sterke invloed van vermesting en vinden we soortenarme 

productieve vegetaties terug (zoals ook weergegeven in tabel 2). Het belang voor het 

bereiken van fosfor gelimiteerde systemen hangt ook samen met de atmosferische N-input, 

die voor het gebied geschat wordt op ± 25 kg N/ha/jaar. Daardoor lijkt het ook op langere 

termijn moeilijk om laagproductieve systemen te ontwikkelen op basis van N-limitatie. De 

kritische depositiewaarden voor soortenrijk glanshavergrasland is 20 kg N/Ha/j (Van Dobben 

et al. 2012).  

Tabel 2: Vegetatietypes in functie van gradiënten voor voedselrijkdom (Olsen-P) en vocht (uit: Raman & 

De Schrijver 2015). 

 

Laat ons de resultaten van de meetpunten in het projectgebied vergelijken met twee 

meetpunten in referentiepercelen voor goed ontwikkelde glanshavergraslanden gelegen te 

Stokkem ten zuiden van het projectgebied. In figuur 3 wordt de ligging van de meetpunten 

in de referentiepercelen weergegeven. 
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Figuur 3: Situering van meetpunten (rode bol) in goed ontwikkelde glanshavergraslanden in 

Stokkem 

Het zijn glanshavergraslanden (met Europese habitatcode 6510_hu) met kenmerkende 

soorten zoals groot streepzaad, margriet, knoopkruid, grote bevernel en veldlathyrus. De 

soortensamenstelling die is opgemeten in proefvlakken van 3 op 3 m is terug te vinden in 

bijlage 1. Ter hoogte van deze meetpunten zijn bodemstalen genomen in de toplaag 

(mengstaal van 9 substalen, 0-10 cm diepte). De analyseresultaten voor dezelfde 

milieuvariabelen (zoals vermeld in tabel 1) worden weergegeven in tabel 3. De stalen 

betreffen kleiige bodems met een hoog klei- en leemgehalte (slechts een fractie van 33,7% 

zand ter hoogte van 17_318 en 28% zand ter hoogte van 17_354). De gemeten percentages 

voor totaal koolstof en totaal stikstof liggen in het min-max bereik van de gemeten waarden 

voor bodemstalen die zijn genomen in het projectgebied. We treffen vooral lagere waarden 

voor de zuurtegraad en lagere waarden voor beschikbaar fosfor aan. De meetwaarden voor 

fosfor situeren zich in de klasse van voedselarme graslanden zoals weergegeven in tabel 2. 

Tabel 3: Zuurtegraad (pH-H2O), C en N % en beschikbaar fosfor (P-Olsen) in 2 mengstalen van 

referentiegraslanden (glanshavergraslanden, 6510_hu) te Stokkem 
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In het projectgebied Boyen 7 en 8 treffen we de laagste waarden voor beschikbaar fosfor 

(respectievelijk 20,4 en 18,4 mg/kg P). Deze vallen net buiten de klasse van schrale 

glanshavergraslanden en grote vossenstaartgraslanden (P-Olsen tussen 10 en 15-20 mg/kg). 

Hier kunnen zich op basis van bodemchemische kenmerken en onder een geschikt beheer 

(kalkrijke) glanshavergraslanden ontwikkelen met het voorkomen van enkele kenmerkende 

soorten. In de overige terreinen zijn de potenties voor het voorkomen van kenmerkende 

soorten veel lager. Hier verwachten we derivaat- en rompgemeenschappen (dit zijn 

plantengemeenschappen met een ruimere ecologische amplitude waarin de vaak zeldzamere 

en habitatspecifieke soorten van meer voedselarme milieus ontbreken) van glanshaver- en 

grote vossenstaartgraslanden. Dit kunnen kruidenrijke, bloemrijke graslanden worden op 

matig voedselrijke bodems zonder veel kenmerkende soorten. We verwachten relatief 

algemene soorten zoals scherpe boterbloem, pinksterbloem, veldzuring, fluitenkruid, peen, 

duizendblad, rode klaver en biggenkruid. Dergelijke graslanden zijn ondanks de lagere 

botanische rijkdom van groot belang voor de fauna en zij versterken en verbinden de 

naburige natuurkernen. 

In dergelijke graslanden worden productieniveaus gehaald van 5 à 7 ton DS/ha.j (Nevens & 

Reheul, 1998; Zwaenepoel, 2000). Bij deze producties zal de kwaliteit van het gras ook lager 

zijn dan bij hoogproductief (en soortenarm) grasland. 

2.2 Beheer van soortenrijke graslanden in Boyen 

2.2.1 Botanisch beheer 

Gezien de voorgeschiedenis van het terrein (intensieve landbouw), de toestand van de 

bodem (zie 2.1) en de keuze voor natuurinclusieve landbouw lijkt voor de meeste percelen 

een maaibeheer dat gericht is op het inperken van de nutriëntenbelasting (uit het verleden 

en die van de toekomst) in het gebied het meest aangewezen. Dit is gunstig voor botanische 

doelen en kan op twee manieren: (1) uitmijnen en (2) maaien.  

(1) Uitmijnen 

Uitmijnen wordt aangeraden voor percelen met P-Olsen gehaltes tussen 25 en 60 mg/kg 

(Schelfhout 2019). Op deze percelen kan door het kweken van hoogproductieve gewassen 

zoals maïs en boekweit met N en K bemesting (maar zónder P-toevoeging) gewerkt worden 

aan het verlagen van de P-beschikbaarheid. Er is nog te weinig ervaring met de periode die 

nodig is om tot een aanvaardbare P-beschikbaarheid te komen, maar schattingen op basis 

van modellen zijn mogelijk. In elk geval is het zo dat bij een P-Olsen lager dan 25 mg/kg de 

effectiviteit van uitmijnen zeer laag wordt en ecologische winst te klein wordt. Afhankelijk 

van de initiële P-Olsen-waarden, bodemtype en het gebruikte gewas varieert de tijd nodig 

om tot deze drempel te komen. Voor de percelen in Boyen met een beschikbaarheid van 

26,1 tot 41 mg/kg P-Olsen zal naar schatting een uitmijningsperiode van ±2-12 jaar nodig 

zijn om tot de drempelwaarde van 25 mg/kg te komen (Schelfhout 2019). Deze schattingen 

hebben betrekking op waarden in de bovenste 10 cm van de bodem. Voor het verminderen 

van P in lagen onder deze toplaag duurt het nog langer en het is niet steeds duidelijk welke 

impact het fosforgehalte in die diepere laag heeft op de vegetatie-ontwikkeling. 

(2) Maaien 

Maaibeheer is een goede optie om nutriënten te verwijderen. De effectiviteit van maaien en 

afvoeren van het maaisel als verschralingsmaatregel neemt echter af in de loop van de tijd 

(Chardon et al. 2009). Voor de percelen waar de beschikbare P reeds rond of onder de 25 

mg/kg P-Olsen ligt, is hooilandbeheer de beste optie voor de botanische ontwikkeling. Dit 

beheer houdt in dat er 2 (ev. 3 keer) gemaaid wordt per jaar.  

Zolang de productie hoger is dan 5 tot 7 ton droge stof/ha/jaar is een vroege eerste snede 

(tweede helft van mei) belangrijk voor maximale afvoer van nutriënten. Een tweede snede 

kan geoogst worden eind juli, begin augustus en een derde snede in september/oktober. Bij 
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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 droge stof/ha/jaar) kan worden 

overgeschakeld op twee snedes per jaar of eventueel maaien met nabegrazing 

(hooiweidebeheer met max. 2 GVE1/ha). De gras-kruidenmix wordt gekenmerkt door een 

fijne mozaïek van grassen en kruiden over heel 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 verschillende ontwikkelingsstadia van insecten. 

2.2.2 Faunadoelen  

Wanneer ook faunadoelen gesteld worden, z ijn andere beheervarianten nodig. Een 

ruimtelijke combinatie van hooiland en graasweide biedt vaak een meerwaarde, bv. voor 

weidevogels die schuil- en broedplekken vinden in hooiland en foerageergebied in weiland 

(Van Uytvanck & Goethals, 2014). Bij weidevogelbeheer is een latere maaidatum vereist 

(minstens na 15 juni) ter bescherming van de nesten en de jongen. Deze doelstellingen zijn 

in theorie verenigbaar met een lichte bemesting van 30 tot 60 kg N/ha/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 gewestelijke instandhoudingsdoelen (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 ontzettend moeilijk. Volwassen dieren hebben ijle (dus voedselarme) 

graslandvegetaties nodig en voor de ontwikkeling van de jongen moet de maaidatum in 

principe uitgesteld worden tot na 31 juli (Van Uytvanck & Goethals, 2014). Het lijkt zinvol 

om de zwaarst met fosfor belaste percelen te gebruiken als graasweide in combinatie met 

weidevogelbeheer. 

Door de geschiedenis als akkergebied is het vrij onvoorspelbaar hoe een weidevogelpopulatie 

zich in dit gebied kan of zal ontwikkelen. Het is aan de beheerders om dit goed te monitoren 

en op basis van de ontwikkeling het beheer (bij) te sturen indien dit nodig is. Hierbij denken 

we aan het uitstellen van de maaidata, nestbescherming, keuze voor hooiland of hooiweide. 

3 Beheervoorstel Boyen 

Op basis van de bodemstalen, de inzichten in de ontwikkelingsmogelijkheden voor 

graslanden en de mogelijke beheerdoelen, formuleren we hier een beheerscenario dat kadert 

in natuurinclusieve landbouw voor het gebied Boyen. Dit scenario is gezien de huidige 

onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen in het gebied (zeker i.v.m. fauna, maar ook i.v.m. 

het succes van de kolonisatie van doelsoorten) vooral zinvol voor wat betreft het 

ontwikkelingsbeheer. Het voorgestelde eindbeheer houdt rekening met de 

                                                 

1
 Grootvee-eenheid : de optelsom van het aantal landbouwdieren omgerekend naar de fosfaatproductie van één 

melkkoe. 
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landschapsecologische context (zie figuur 4). Het spreekt voor zich dat dit eindbeheer slechts 

van toepassing is als de ontwikkeling in gunstige zin verlopen is, o.a. als de graslanden 

minder productief geworden zijn. 

 

Figuur 4: Beheervoorstel met ontwikkelingsbeheer en eindbeheer voor de vier grote delen van het 

gebied 

3.1 Zuidelijke zone 

Hier treffen we de laagste fosforbeschikbaarheid van het hele gebied aan (18,4 en 20,4 

mg/kg). In deze zone is er ook een gradiënt van vochtig naar droog. Dit is een kansrijke 

gradiënt voor soortenrijk glanshavergrasland. Het aangewezen beheer hiervoor is 

hooilandbeheer. In verstoorde situaties, zoals hier overal het geval is doordat de bouwvoor 

opnieuw aangebracht is, zal een ontwikkelingsbeheer van enkele jaren vroeg maaien nodig 

zijn om de initiële vegetatieontwikkeling bij te sturen. Dit is nodig om ruderale soorten te 

onderdrukken en later ook de fase van grassendominantie te doorbreken. In de praktijk 

betekent dit een eerste maaibeurt in de eerste helft van mei; een tweede maaibeurt volgt in 

augustus. Eventueel kan er in oktober nog een derde keer gemaaid worden in productieve 

jaren (vaak in vochtige en relatief warme jaren). Belangrijk is dat ook de taluds van de 

dijken worden gemaaid. Tijdens de ontwikkelingsfase bij de eerste maaibeurt, later gebeurt 

dit best bij de laatste maaibeurt. Wanneer de vegetaties hier goed ontwikkelen laat men best 

op termijn lokaal enkele ruigtestroken staan (bv. 1/10 van de oppervlakte van de taluds op 

wisselende plaatsen). Dit is belangrijk voor ongewervelden zoals dagvlinders, sprinkhanen... 
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Foto 1: Het zuidelijke deel van Boyen (zicht van op de zomerdijk naar het zuiden) 

3.2 Noordwestelijke zone 

Deze zone heeft een matige fosforbeschikbaarheid (26,1 en 27,4 mg/kg). Het 

ontwikkelingsbeheer (door 2-3 keer maaien en hooien per jaar) is hetzelfde als dat 

beschreven voor de zuidelijke zone, maar wellicht zijn de potenties hier lager.  

Omdat dit het grootste blok is, zijn er kansen voor weidevogels. Door de grotere afstand tot 

de dijken met wandelaars en fietsers is er immers minder verstoring. Voor weidevogels is 

een afwisseling van hooiland (enkel maaien) en hooiweide (maaien met nabegrazing), of met 

delen weiland interessant. Dezelfde opmerkingen als bij 3.1. gelden voor de taluds van de 

dijken. 

3.3 Centrale zone  

In de centrale zone zijn de hoogste concentraties van beschikbare fosfor gevonden (37,7 en 

40,0 mg/kg). Naast deze ongunstige uitgangssituatie zijn er nog redenen om hier minder 

inspanningen voor natuurherstel te leveren: (1) het terrein is tamelijk geaccidenteerd, dus 

moeilijk te maaien; (2) de centrale beek kan ook hinderlijk zijn voor een efficiënt 

maaibeheer; (3) hier kan tegemoet gekomen worden aan de vraag van gebruikers om ook 

gewone graasweiden te voorzien. In combinatie met de elders voorgestelde hooilanden en 

hooiweiden is dit interessant voor het behoud of het aantrekken van weidevogels.  

3.4 Noordoostelijke zone 

In deze zone worden vrij hoge waarden van beschikbare fosfor gevonden (33,7 en 36,5 

mg/kg). Het betreft hier echter een goed te maaien terrein dat een interessante 

landschapsecologische ligging heeft. Doordat de zone buiten de zomerdijken ligt, is ze 

potentieel het meest overstroombare deel van het gebied. Dit biedt goede kansen voor de 

kolonisatie van stroomdalsoorten (planten) en maakt het gebied ook potentieel geschikt voor 

bv. vogels van natte graslanden zoals de kwartelkoning (doelsoort Grensmaasgebied). De 

verlaging van de beschikbare fosfor is echter essentieel, zowel voor botanische doelen als 

voor de kwartelkoning die ijle graslanden verkiest om te broeden en te foerageren.  

Daarom wordt het terrein best beheerd als hooiland, eerst met ontwikkelingsbeheer (zie 

hoger bij 3.1), later minder intensief en met latere maaidata. Wanneer het gebied goed 

ontwikkelt, d.w.z. dat er zich een vrij ijle en soortenrijke vegetatie ontwikkelt, kan hier 

gekozen worden om delen later te maaien (bv. ten behoeve van kwartelkoningen). Om 

verruiging tegen te gaan worden dan telkens andere delen later gemaaid. 
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Belangrijke kanttekening: wanneer het gebied te frequent zou overstromen is uitmijnen 

wellicht geen goede optie omdat er dan via deze weg mogelijks steeds nieuwe 

voedselaanrijking kan optreden. Wanneer dit het geval is, wordt hier best een 

hooilandbeheer gevoerd. Bij een lage weerd zijn jaarlijks overstromingen te verwachten (van 

oktober tot mei, mondelinge mededeling Alexander Van Braeckel) maar er is op dit ogenblik 

nog te weinig informatie beschikbaar over hoe frequent de overstromingen zullen optreden. 

De modelleringen uit het verleden houden immers nog geen rekening met de nieuwe situatie 

(weerdverlaging met 4 meter, nieuwe zomerdijk enz...). Ons voorstel zou dan ook zijn om 

met het uitmijnen één of twee jaar te wachten en dan de nieuwe situatie i.v.m. 

overstromingen te evalueren. 

 

Foto 2: Noordoostelijke zone van Boyen (zicht naar het noordwesten vanop de Maasoever)  

Voor alle hooilanden van het ganse gebied kan bij het eindbeheer overwogen worden om 

hooi uit goed ontwikkelde glanshavergraslanden in de omgeving (bv. van de 

referentieterreinen vermeld onder 2.1 en de Maasbocht Geneuth, zie foto 3) uit te strooien. 

Zo worden zaden van bloemen en kruiden in het terrein gebracht, wat de botanische 

ontwikkeling kan versnellen.  

 

Foto 3: Glanshavergraslanden met knautia, margriet, grote bevernel en groot streepzaad (Maasbocht 

Geneuth nabij natuurgebied Maaswinkel) die als bronpopulaties voor planten in nieuw te ontwikkelen 

terreinen kunnen dienen. 
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Conclusie 

1. 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 natuurkernen Negenoord-Kerkeweerd in het zuiden en de natuurkern 

Bichterweerd in het noorden. 

2. Op dit ogenblik is het gebied heringericht en geschikt voor landbouw. Natuurinclusieve 

landbouw is echter nog te hoog gegrepen omdat aan belangrijke basisvoorwaarden nog 

niet voldaan is: er zit nog teveel biobeschikbare fosfor in de bodem, daarom is eerst een 

verschralingsbeheer nodig. 

3. Er zijn potenties voor botanische ontwikkeling in het gebied. Haalbare doelen zijn 

soorten- en bloemrijke graslanden die verwant zijn met glanshavergraslanden (op droge 

bodems) en grote vossenstaartgraslanden (op de vochtiger bodems). Voor schrale 

graslandtypes en goed ontwikkelde 6510-habitats is de beschikbare fosfor in de bodem 

te hoog. Per zone zijn de potenties bepaald.   

4. Ten slotte is op basis van de bodemanalyses, de bestaande inzichten hierover, de 

landschapsecologische context en inzichten over de beheerpraktijk in dergelijke gebieden 

een beheerscenario voorgesteld dat kadert in de visie van natuurinclusieve landbouw. 

Toekomstige ontwikkelingen (fauna, kolonisatie van doelsoorten, praktijk- en 

beheerervaring) moeten dit scenario in de volgende jaren bijsturen.  
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Bijlage 1: Soortensamenstelling van de twee referentiepercelen te Stokkem 

Id 
proefvlak Wetenschappelijke naam 

Abundantie 
Code 

Percentage 

bedekking 
(%) 

Id 
proefvlak Wetenschappelijke naam 

Abundantie 
Code 

Percentage 

bedekking 
(%) 

17_318 Acer pseudoplatanus L. r1 1 17_354 Achillea millefolium L. r1 1 

17_318 Achillea millefolium L. p1 1 17_354 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. 
Presl 1+ 12 

17_318 Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl 2 20 17_354 Carex spicata Huds. r1 1 

17_318 Calystegia sepium (L.) R. Brown r1 1 17_354 Centaurea jacea L. p1 1 

17_318 Carex spicata Huds. p1 1 17_354 Cerastium fontanum Baumg. p1 1 

17_318 Cerastium fontanum Baumg. p1 1 17_354 Crepis biennis L. p2 2 

17_318 Crepis biennis L. p1 1 17_354 Cynosurus cristatus L. p1 1 

17_318 Dactylis glomerata L. p1 1 17_354 Dactylis glomerata L. p1 1 

17_318 Elymus repens (L.) Gould p1 1 17_354 Daucus carota L. p1 1 

17_318 Festuca rubra L. p1 1 17_354 Elymus repens (L.) Gould p2 2 

17_318 Galium mollugo L. a4 4 17_354 Galium mollugo L. p2 2 

17_318 Geranium dissectum L. r1 1 17_354 Glechoma hederacea L. p1 1 

17_318 Glechoma hederacea L. p1 1 17_354 Heracleum sphondylium L. 3 30 

17_318 Holcus lanatus L. p2 2 17_354 Holcus lanatus L. a2 2 

17_318 Leucanthemum vulgare Lam. a4 4 17_354 Lathyrus pratensis L. r1 1 

17_318 Medicago lupulina L. r1 1 17_354 Leucanthemum vulgare Lam. 1- 7 

17_318 Plantago lanceolata L. r1 1 17_354 Medicago lupulina L. p4 4 

17_318 Poa trivialis L. a1 1 17_354 Origanum vulgare L. p2 2 

17_318 Potentilla reptans L. 3 30 17_354 Pimpinella major (L.) Huds. r1 1 

17_318 Prunella vulgaris L. r1 1 17_354 Plantago lanceolata L. p1 1 

17_318 Rumex acetosa L. p1 1 17_354 Poa trivialis L. a2 2 

17_318 Rumex crispus L. r1 1 17_354 Potentilla reptans L. 1+ 12 

17_318 Taraxacum r1 1 17_354 Ranunculus acris L. p1 1 

17_318 Trifolium dubium Sibth. p1 1 17_354 Ranunculus repens L. p1 1 

17_318 Trifolium pratense L. p1 1 17_354 Rubus p1 1 

17_318 Veronica arvensis L. r1 1 17_354 Rumex acetosa L. p2 2 

17_318 Veronica chamaedrys L. p1 1 17_354 Rumex crispus L. r1 1 

17_318 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 2 20 17_354 Tanacetum vulgare L. p4 4 
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17_318 Vicia sativa L. 4 40 17_354 Taraxacum p1 1 

17_318 Vicia villosa Roth p2 2 17_354 Trifolium pratense L. 3 30 

    

17_354 Trifolium repens L. p1 1 

    

17_354 Verbascum r2 2 

    

17_354 Veronica chamaedrys L. p1 1 

    

17_354 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray p1 1 

        17_354 Vicia sativa L. p1 1 
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