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Inleiding	en	onderzoeksvraag	
	
Het	 natuurpark	 Overmeers	 is	 gelegen	 tussen	 de	 ringweg	 R4	 en	 Campus	 Schoonmeersen	 (HOGent	 en	
UGent),	 en	 heeft	 een	 oppervlakte	 van	 ±	 6,8	 hectare.	 Het	 gebied	 omvat	 zowel	 grasland,	 bos,	 ruigte	 als	
moerasvegetatie	 (Figuur	 1;	 Martens,	 2007).	 De	 oude	 laantjes	 structuur	 geeft	 aan	 dat	 het	 gebied	 vrij	
vochtig	 was	 en	 dat	 het	 historisch	 beheerd	 werd	 als	 hooiland	 (Figuur	 2b).	 Dit	 werd	 ook	 bevestigd	 op	
historische	kaarten	(Ferraris	kaart	uit	1775	en	de	Vandermaelenkaart	uit	1850	in	Figuur	2a).	In	het	gebied	
bevinden	 zich	 relicten	 van	 een	 bijzonder	 bloemrijk	 habitattype	 typisch	 voor	 Vlaanderen:	
dotterbloemgrasland	 (rbbhc	 op	 de	 biologische	 waarderingskaart).	 Dit	 is	 dan	 ook	 een	 logisch	
doelhabitattype	voor	de	graslanden	van	het	Overmeers.	
	
Universiteit	Gent	kreeg	van	Stad	Gent	de	opdracht	om	een	oorzaak-potentie	analyse	uit	te	voeren	op	een	
perceel	van	het	Overmeers	 (Zone	3;	Figuur	1)	met	als	doelhabitattype	dotterbloemgrasland.	Het	doel	 is	
om	de	keuze	van	de	nemen	herstelmaatregelen	te	ondersteunen.		
	
Natuurherstel	 op	 voormalig	 bemeste	 bodems	 geeft	 vaak	 teleurstellende	 resultaten	 omwille	 van	
abiotische	en	biotische	knelpunten.	Abiotisch	gezien	is	vooral	fosfor	(P)	een	groot	probleem:	dit	element	
is	zeer	persistent	in	de	bodem	en	heeft	desondanks	een	heel	groot	effect.	Doorgaans	is	het	afgraven	van	
de	te	rijke	bodemlaag	een	efficiënte	oplossing	maar	het	is	van	belang	de	af	te	graven	diepte	nauwkeurig	
te	 bepalen.	 Te	 diep	 afgraven	 betekent	 een	 onverantwoorde	 meerkost	 en	 niet	 diep	 genoeg	 afgraven	
betekent	 mislukken	 van	 het	 herstel.	 Biotisch	 gezien	 is	 het	 lokaal	 uitsterven	 van	 de	 doelsoorten	 een	
belangrijk	knelpunt	in	sterk	versnipperde	gebieden.	Dit	probleem	kan	verholpen	worden	door	translocatie	
van	 plantensoorten	 via	 maaisel	 opvoeren	 of	 inzaaien	 op	 een	 moment	 wanneer	 er	 kiemplaatsen	 zijn,	
bijvoorbeeld	vlak	na	de	afgraving.		
	
Dit	 rapport	 is	opgebouwd	uit	 twee	delen.	Eerst	beschrijven	we	de	huidige	 toestand	van	het	grasland	 in	
Zone	3	en	dan	gaan	we	over	tot	advisering	voor	het	herstel	van	dotterbloemgrasland	in	dit	perceel	Zone	
3.	In	bijlage	A	geven	we	de	methodiek	weer	van	de	staalname	en	chemische	analyse	van	de	bodemstalen.	
In	 bijlage	 B	 bespreken	 we	 de	 randvoorwaarden	 van	 het	 doelhabitattype	 dotterbloemgrasland	 en	 de	
mogelijke	 knelpunten	 in	 het	 Overmeers.	 In	 bijlage	 C	 geven	 we	 de	 eerste	 resultaten	 weer	 van	 het	
“buitenlabo	natuurhersteltechnieken”	ingericht	in	2015	door	studenten	en	medewerkers	van	Universiteit	
Gent,	 aan	 de	 zuidzijde	 van	 Zone	 3.	 Dit	 buitenlabo	 wordt	 als	 illustratie	 gebruikt	 tijdens	 de	 lessen	
Natuurontwikkeling	 (mastervak	 in	 de	 opleiding	 Toegepaste	 Biowetenschappen).	 Dit	 rapport	 kwam	 tot	
stand	door	een	combinatie	van	de	resultaten	van	dit	buitenlabo	en	met	extra	metingen	in	Zone	3.	
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Figuur	 1	Overzicht	 van	de	 verschillende	 types	 vegetatie	 in	het	Overmeers	natuurpark	 (Martens,	 2007).	De	onderzoeksvraag	
beperkt	zich	tot	Zone	3	gelegen	in	de	Natuureducatieve	zone	(aangeduid	met	rode	ovaal,	1700	m2)	

	
	

(a)	 (b)	
Figuur	 2	 (a)	 Zone	 3	 (in	 rood)	 werd	 ingekleurd	 als	 “meers”	 op	 de	 Vandermaelen	 kaart	 uit	 1850	 (Geopunt.be);	 (b)	
Laantjesstructuur	in	het	Overmeers	in	1948	(Martens,	2007)	
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1 Huidige	toestand	in	Zone	3	
1.1 Vegetatie		
	
Het	 grasland	 in	 Zone	 3	 is	 soortenarm	 en	 de	 vegetatie	 bestaat	 uit:	 gestreepte	 witbol	 (Holcus	 lanatus),	
Engels	 raaigras	 (Lolium	 perenne),	 paardenbloem	 (Taraxacum	 officinale),	 pinksterbloem	 (Cardamine	
pratensis),	 zilverschoon	 (Potentilla	 anserina),	 kruipende	 boterbloem	 (Ranunculus	 repens),	 ridderzuring	
(Rumex	obtusifolius)	en	witte	klaver	(Trifolium	repens;	Figuur	3).		
	
	

	
Figuur	3	Het	grasland	in	Zone	3	wordt	getypeerd	door	een	soortenarme	vegetatie	gedomineerd	door	gestreepte	witbol	(7	juni	
2017)	
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1.2 Bodem	
	
De	 bodem	 van	 Zone	 3	 is	 een	 “Lep”	 bodem,	 namelijk	 een	 profielloze,	 natte	 lemige	 zandbodem	
(geopunt.be).	 Deze	 hydromorfe	 sterk	 gleyige	 grondwatergronden	 op	 zandleem	 hebben	
roestverschijnselen	 vanaf	 20	 cm	 en	 vertonen	 een	 reductiehorizont	 tussen	 100	 en	 120	 cm.	 Het	 zijn	
doorgaans	 permanent	 natte	 gronden	 welke	 vooral	 in	 lage	 depressies	 en	 beekvalleien	 voorkomen.	 Ze	
hebben	 een	 hoge	 waterstand	 en	 soms	 een	 verveende	 bovengrond.	 Ook	 in	 de	 zomer	 kunnen	 ze	
vochthoudend	 zijn.	 Tijdens	 de	 bodemboringen	 vonden	 we	 een	 zandige	 toplaag	 (0-15	 cm),	 een	 kleiige	
onderlaag	 (15-30	 cm)	 en	 roestverschijnselen	 (20-40	 cm).	 Op	 een	 diepte	 van	 45	 cm	 vonden	 we	 een	
kalklaag	terug,	vermoedelijk	is	dit	moeraskalk	(Figuur	4).	
	

	
Figuur	4	Witte	kalklaag	op	een	diepte	van	45	cm	in	Zone	3	

	
De	zuurtegraad	van	Zone	3	was	6,1	 in	de	toplaag	(0-15	cm;	pH-KCl)	en	5,4	 in	de	 laag	daar	onder	(15-30	
cm;	stalen	buitenlabo	2015).	In	vergelijking	met	de	referentiewaarden	(zie	Bijlage	B	en	Houtmeyers	et	al.,	
2013)	ligt	deze	pH	binnen	de	streefwaarden	van	een	dotterbloemgrasland.	
	
In	 oktober	 2018	 werd	 de	 bodem	 op	 zes	 meetpunten	 in	 Zone	 3	 bemonsterd	 ter	 bepaling	 van	 het	
biobeschikbare	 fosforgehalte	per	 tien	centimeter	bodemdiepte	 (Methodiek:	 zie	Bijlage	A;	Figuur	5).	Het	
biobeschikbaar	fosforgehalte	in	de	0-10	cm	toplaag	is	vrij	hoog	(>	25	mg	Olsen-P/kg)	en	vele	malen	hoger	
dan	in	de	diepere	bodemlagen	(>	10	cm;	Tabel	1;	Figuur	5).	Deze	diepere	bodemlagen	bevatten	hebben	
een	 erg	 lage	 biobeschikbare	 fosfor-concentratie	 (<10	 mg	 Olsen-P/kg)	 en	 liggen	 binnen	 het	 de	
streefwaarden	van	een	dotterbloemgrasland	en	zelfs	van	een	blauwgrasland	(Houtmeyers	et	al.,	2013).		
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Figuur	5	Biobeschikbare	fosfor	concentraties	(mg	POlsen	kg

-1;	aangegeven	door	de	kleurcode	in	de	kubus)	in	de	zes	meetpunten,	
op	vier	dieptes	(0-10	cm,	10-20	cm,	20-30	cm,	30-40	cm;	aangegeven	door	de	locatie	van	gekleurde	kubus).	Zie	tabel	1	voor	de	
exacte	waarden.	De	locatie	van	het	buitenlabo	werd	aangegeven	met	een	blauwe	rechthoek	

	

	
	
Tabel	1	Detail	van	de	biobeschikbare	fosfor	concentraties	(mg	POlsen/kg)	in	de	zes	staalname	locaties,	op	vier	dieptes	in	Zone	3	

Diepte	(cm)	 Biobeschikbaar	fosfor	(mg	POlsen/kg)	
0-10		 37,0	 33,2	 41,5	 37,3	 25,5	 31,6	
10-20		 7,4	 9,3	 10,6	 4,6	 4,3	 3,4	
20-30		 3,0	 4,4	 3,9	 4,4	 3,2	 3,7	
30-40		 4,2	 3,8	 3,3	 3,5	 3,2	 2,8	
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2 Advies	herstel	dotterbloemgrasland	in	Zone	3	
2.1 Abiotisch	herstel:	afgraven	
	
Gezien	de	vermesting	van	het	perceel	zich	enkel	in	de	bovenste	bodemlaag	bevindt,	is	afgraven	de	meest	
efficiënte	methoden	om	Zone	3	voedselarmer	te	maken.	Om	de	abiotiek	van	het	perceel	te	herstellen	kan	
men	met	deze	maatregel	twee	problemen	aanpakken;	door	het	afgraven	van	de	bovenste	10	cm	bodem	
kan	de	invloed	van	hoge	concentraties	biobeschikbaar	fosfor	teniet	gedaan	worden.	Dit	zorgt	er	eveneens	
voor	dat	het	maaiveld	10	cm	dichter	bij	de	grondwatertafel	komt	te	staan,	wat	de	verdroging	verhelpt.	Op	
deze	manier	 kan	 er	met	 één	 aanpassing	 aan	 de	 abiotiek	 een	 nutriëntenarme	 en	 vochtigere	 omgeving	
gecreëerd	worden.		
	
Een	extra	mogelijkheid	is	het	afgraven	in	een	gradiënt,	waarbij	het	hoogste	punt	-10	cm	is,	gradueel	een	
helling	 dieper	 wordt	 gegraven	 (bv.	 tot	 -40	 cm	 of	 zelfs	 -50	 cm)	 echter	 zonder	 de	 creatie	 van	 een	
“badkuipeffect”.	 De	 afwatering	 via	 het	 laantje	 ten	 zuiden	 van	 Zone	 3	 is	 de	 meest	 logische	 oplossing	
hiervoor.	Een	dergelijke	graduele	afgraving	garandeert	dat	 zelfs	 in	 zeer	droge	zomers	een	gedeelte	van	
het	perceel	vochtig	genoeg	zal	blijven	om	de	doelvegetatie	in	stand	te	houden.		
	
Naast	verhoging	van	de	veerkrachtigheid	van	het	perceel	ontstaat	door	de	gradiënt	ook	een	interessant	
reliëf	 dat	 enerzijds	 esthetisch	 waardevol	 kan	 blijken	 en	 anderzijds	 de	 biodiversiteit	 kan	 verhogen.	 De	
hoger	 gelegen	delen	 kunnen	 immers	 een	 ander	 natuurtype	 aanbieden	 indien	de	 grondwatertafel	 in	 de	
zomer	te	ver	zou	zakken:	grote	vossenstaartgrasland	komt	voor	in	vochtige,	’s	winters	overstroomde	maar	
’s	zomers	relatief	droge	gebieden.	
	
	

2.2 Biotisch	herstel:	translocatie	maaisel	
	
Gezien	 de	 sterke	 isolatie	 van	 het	 perceel	 en	 de	 gebrekkige	 zaadbank,	 is	 het	 onwaarschijnlijk	 dat	 het	
gewenste	natuurtype	zich	zelfstandig	zal	vestigen.	Het	is	niet	onmogelijk,	maar	de	spontane	ontwikkeling	
van	dotterbloemgrasland,	zelfs	 indien	de	abiotische	parameters	zijn	hersteld,	zal	enorm	traag	verlopen.	
“geassisteerde	 dispersie”	 of	 “translocatie”	 van	 vegetatie	 is	 een	 effectieve	 oplossing	 in	 natuurherstel	
wanneer	het	natuurgebied	in	erg	versnipperd	gebied	ligt	(Kiehl,	2010).		
	
Men	 kan	 vervolgens	 maaisel	 met	 doelsoorten	 introduceren	 in	 het	 gebied,	 waarna	 er	 een	 hoge	 kans	
bestaat	(mits	gewenste	grondwaterstand)	dat	dotterbloemgrasland	zich	zal	ontwikkelen	 in	het	veld.	Het	
buitenlabo	hersteltechnieken	(Bijlage	C)	geeft	aan	bij	de	kwadranten	waar	10	cm	bodem	is	afgegraven	en	
waarna	maaisel	van	dotterbloemgrasland	werd	geïntroduceerd,	de	meeste	doelsoorten	zich	vestigden	Bij	
de	andere	behandeling	‘afgraven’	zonder	translocatie	van	doelsoorten	met	maaisel	werd	een	lager	aantal	
soorten	en	doelsoorten	gevonden.	
	
Er	 wordt	 daarom	 sterk	 aangeraden	 om	 gehooid	 maaisel	 van	 naburige	 dotterbloemgraslanden	
(bijvoorbeeld	Bourgoyen-Ossenmeersen,	Latemse	meersen,	Keuzemeersen	…)	te	introduceren	vlak	na	de	
afgraving.	Hierdoor	kunnen	zaden	van	de	doelsoorten	kiemen	zonder	concurrerende	vegetatie	en	kan	de	
zaadbank	 aangevuld	worden	met	doelsoorten.	Verder	 kan	het	bedekken	met	hooi	 bescherming	bieden	
tegen	 kolonisatie	 van	 dominante	 niet-doel	 soorten,	 alsook	 de	 bodem	 vochtiger	 houden	 gedurende	 de	
vroege	ontwikkeling	van	het	grasland.		
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2.3 Beheer	
	
Eenmaal	 het	 grasland	 gevestigd	 is,	 kan	men	 beginnen	 aan	 het	maaibeheer:	 tweemaal	 per	 jaar	maaien	
(een	eerste	keer	in	juni/juli,	en	een	tweede	keer	na	de	zomer).	De	tweede	maaibeurt	kan	eventueel	ook	
vervangen	 worden	 door	 begrazing;	 dit	 kan	 interessant	 zijn	 aangezien	 vlakbij	 het	 perceel	 een	 kudde	
schapen	wordt	gehouden.		
	
Een	 ander	 punt	 naar	 toekomstig	 beheer	 toe	 is	 het	 sturen	 van	 menselijke	 verstoring:	 eenmaal	 het	
dotterbloemgrasland	 in	 staat	 van	ontwikkeling	 is,	 zullen	 er	 aantrekkelijke	 bloemen	 verschijnen.	Dit	 zou	
bezoekers	van	het	park	kunnen	uitnodigen	om	over	het	grasland	te	lopen	of	zelfs	de	bloemen	te	plukken.	
Men	kan	eventueel	opteren	om	een	klein	informatiepaneel	te	plaatsen	of	een	kleine	zone	kort	te	maaien	
gedurende	 het	 hele	 jaar,	 zodat	 mensen	 wel	 tussen	 de	 bloemen	 kunnen,	 maar	 het	 wandelen	 zullen	
beperken	tot	de	kort	gemaaide	zone.	Verder	kan	het	uitgraven	in	een	gradiënt	een	sturend	effect	hebben	
op	 ongewenste	 betreding,	 aangezien	 de	 lagere	 zones	 drassiger	 zullen	 zijn	 wat	 betreding	 zou	 kunnen	
ontraden.	
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Bijlagen	
	

A. Methodiek	staalname	en	chemische	analyses	
	
Op	 2	 oktober	 2018	 werd	 de	 bodem	 van	 Zone	 3	 bemonsterd	 door	 studenten	 van	 de	 UGent,	 opleiding	
Master	of	 Science	 in	de	biowetenschappen:	 tuinbouwkunde	–	 landschaps-	 en	groenbeheer,	 in	het	 kader	
van	het	vak	Natuurontwikkeling.	We	selecteerden	zes	meetpunten	gelijkmatig	verspreid	over	het	terrein	
(zie	 Figuur	 5)	 en	 namen	 stalen	 met	 de	 gutsboor	 per	 10	 cm	 diepte	 tot	 op	 een	 diepte	 van	 40	 cm.	 Per	
meetpunt	en	per	diepte	werden	drie	substalen	gemengd.		
	
De	chemische	analyse	van	de	bodemstalen	gebeurde	in	het	ForNaLab	(UGent).	Dit	labo	werkt	volgens	een	
strikt	 kwaliteitssysteem.	 Van	 elke	 analytische	 techniek	 werd	 een	 Standaard	 Operatie	 Procedure	 (SOP)	
opgesteld,	 opgemaakt	 volgens	Nederlandse	 (NEN)	en	 Internationale	 (ISO)	normen.	Bij	 elke	 reeks	 stalen	
werden	 ter	 kwaliteitscontrole	BCR,	 LCS	en	QC-stalen	meegenomen	en	bijgehouden	op	 controlekaarten.	
De	 bodemstalen	 werden	 gedroogd	 tot	 constant	 gewicht	 onder	 geforceerde	 ventilatie	 bij	 40°C,	
gehomogeniseerd,	 vermalen	en	 gezeefd	over	 een	1	mm	 zeef.	Het	 binnen	het	 groeiseizoen	beschikbaar	
gehalte	 aan	 P	 werd	 bepaald	 na	 extractie	 van	 de	 bodem	 in	 NaHCO3	 (POlsen,	 methode	 van	 Olsen).	 Na	
extractie	van	de	bodem	werd	P	colorimetrisch	(via	malachietkleuring)	gemeten.		
	
Ter	 bepaling	 van	 de	 af	 te	 graven	 diepte	 is	 de	 biobeschikbaarheid	 van	 fosfor	 een	 relevante	 parameter	
omdat	deze	weergeeft	of	fosfor	de	plantengroei	kan	limiteren.	Soortenrijke	graslanden	hebben	doorgaans	
een	erg	lage	bodemfosforconcentratie	(<	25	mg	POlsen/kg)	en	fosfor	is	sterk	limiterend	vanaf	waarden	van	
15-20	mg	POlsen/kg.		
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B. Randvoorwaarden	dotterbloemgrasland	en	knelpunten	herstel	
	

A1.	Vegetatie	van	een	dotterbloemgrasland	
	
Dotterbloemgrasland	 is	 een	 bijzonder	 bloemrijk	 vegetatietype	 (Figuur	 6)	 dat	 wordt	 getypeerd	 door	
soorten	 zoals	 echte	 koekoeksbloem	 (Lychnis	 flos-cuculi),	 grote	 ratelaar	 (Rhinanthus	 angustifolius),	
dotterbloem	 (Caltha	 palustris),	 tweerijige	 zegge	 (Carex	 disticha),	 brede	 orchis	 (Dactylorhiza	majalis)	 en	
gevleugeld	 hertshooi	 (Hypericum	 tetrapterum;	 ecopedia.be;	 complete	 typische	 soortenlijst	 door	 De	
Saeger	&	Wouters	(2017)	in	Tabel	2).	
	
Enkele	 van	 deze	 kensoorten	 hebben	 kortlevende	 zaden	 (<1	 jaar:	 	 grote	 ratelaar,	 brede	 orchis;	 <5	 jaar:	
dotterbloem,	gevleugeld	hertshooi;	KEW	database)	en	kunnen	na	lokaal	uitsterven	uit	de	vegetatie	en	de	
directe	omgeving	niet	terugkomen	uit	de	zaadbank	die	afwezig,	tijdelijk	of	kortlevend	is	(LEDA	database).	
Dit	geeft	vooral	problemen	in	een	landschap	met	een	hoge	versnipperingsgraad	(zie	Hfst	4.3)	omwille	van	
de	lage	connectiviteit.	
	
	

	
Figuur	6	Bloemrijk	beeld	van	een	dotterbloemgrasland	 in	de	Kalkense	Meersen	met	grote	 ratelaar	en	echte	koekoeksbloem	
(Foto:	Gert	Arijs	in	de	Kalkense	Meersen)	
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Tabel	 2	 Typische	 soorten	 voor	 dotterbloemgraslanden.	 Een	 dotterbloemgrasland	 wordt	 gekenmerkd	 door	 minstens	 vijf	
soorten	 uit	 de	 hc(kern)groep	 aangevuld	met	 soorten	uit	 de	 hm(e)groep	 (De	 Saeger	 en	Wouters	 2017).	Onderlijnde	 soorten	
werden	waargenomen	in	het	Overmeers-buitenlabo	

	 	

Soorten	hc(kern)groep	 Soorten	hm(e)groep	
Ajuga	reptans	 kruipend	zenegroen	 Anagallis	tenella	 teer	guichelheil	
Caltha	palustris	 dotterbloem	 Anemone	nemorosa	 bosanemoon	
Carex	disticha	 tweerijige	zegge	 Carex	demissa	 geelgroene	zegge	
Cirsium	oleraceum	 moesdistel	 Carex	flava	 gele	zegge	
Cirsium	palustre	 kale	jonker	 Carex	hostiana	 blonde	zegge	
Colchicum	autumnale	 herfsttijloos	 Carex	hostiana	 blonde	zegge	
Crepis	paludosa	 moerasstreepzaad	 Carex	lepidocarpa	 schubzegge	
Dactylorhiza	majalis	subsp	
majalis	 brede	orchis	 Carex	pallescens	 bleke	zegge	
Dactylorhiza	praetermissa	 rietorchis	 Carex	panicea	 blauwe	zegge	
Deschampsia	cespitosa	 ruwe	smele		 Carex	pulicaris	 vlozegge	
Equisetum	palustre	 lidrus	 Carum	verticillatum	 kranskarwij	
Hypericum	tetrapterum	 gevleugeld	hertshooi	 Cirsium	dissectum	 spaanse	ruiter	
Jacobaea	aquatica	 waterkruiskruid	 Crepis	paludosa	 moerasstreepzaad	
Juncus	acutiflorus	 veldrus	 Dactylorhiza	fuchsii	 bosorchis	

Juncus	subnodulosus	 paddenrus	
Dactylorhiza	maculata	
subsp.	maculata	 gevlekte	orchis	s.l		

Lotus	pedunculatus	 moerasrolklaver	
Dactylorhiza	majalis	
subsp.	majalis	 brede	orchis	

Lychnis	flos-cuculi	 echte	koekoeksbloem	 Galium	uliginosum	 ruw	walstro	
Myosotis	scorpioides	 moerasvergeet-mij-nietje	 Luzula	multiflora	 veelbloemige	veldbies	

Mysotis	laxa	subsp.	caespitosa	 zompvergeet-mij-nietje	 Molinia	caerulea	
pijpenstrootje	(excl.	
zandige	bodems)	

Persicaria	bistorta	 adderwortel	 Ophioglossum	vulgatum	 addertong	
Primula	elatior	 slanke	sleutelbloem	 Parnassia	palustris	 parnassia	
Rhinanthus	angustifolius	 grote	ratelaar	 Potentilla	erecta	 tormentil	
Scirpus	sylvaticus	 bosbies	 Scorzonera	humilis	 kleine	schorseneer	
	 	 Scutellaria	minor	 klein	glidkruid	
	 	 Selinum	carvifolia	 karwijselie	
	 	 Serratula	tinctoria	 zaagblad	
	 	 Succissa	pratensis	 blauwe	knoop	
	 	 Valeriana	dioica	 kleine	valeriaan	
	 	 Viola	palustris	 moerasviooltje	
	 	 Viola	persicifolia	 melkviooltje	
	 	 Wahlenbergia	hederacea	 klimopklokje	
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A2.	Bodem	van	een	dotterbloemgrasland	
	
Algemeen	 kunnen	 dotterbloemgraslanden	 voorkomen	 op	 een	 venige,	 zandige,	 zandlemige,	 lemige	 of	
kleiige	 textuur.	 De	 grote	 verscheidenheid	 aan	 texturen	 waarop	 we	 een	 Dotterbloemgrasland	 kunnen	
verkrijgen	kan	duiden	dat	de	waterhuishouding	belangrijker	is	dan	de	textuur.	Dit	natte	graslandtype	staat	
plas-dras	 in	 de	 winter	 en	 droogt	 oppervlakkig	 uit	 in	 de	 zomer.	 Winterse	 overstromingen	 zijn	 niet	
uitzonderlijk	maar	de	bodem	mag	echter	niet	jaarrond	verzadigd	zijn	met	water.	Een	te	lage	watertafel	is	
een	bedreiging	voor	dit	habitattype.	
	
Dotterbloemgrasland	 vegetaties	 komen	 voor	 op	 matig	 voedselrijke	 bodems	 (Figuur	 7).	 ‘Voedselrijk’	 in	
deze	context	mag	niet	verward	worden	met	het	extreem	eutrofe	karakter	van	vele	bodems	in	Vlaanderen.	
Wat	voor	natuurlijke	milieus	als	voedselrijk	wordt	geacht,	is	vaak	veel	lager	dan	de	nutriëntengehaltes	die	
bv.	 in	 landbouwgronden	 te	 vinden	 zijn.	 In	 het	 bijzonder	 is	 de	 invloed	 van	 biobeschikbaar	 fosfor	 nefast	
voor	 soortenrijke	 graslanden.	 De	 hoogste	 soortenrijkdom	 is	 vindbaar	 waren	 op	 bodems	 met	 een	
fosforgehalte	 lager	 dan	 10	mg	Olsen-P/kg	 (Gilbert	 et	 al.,	 2009).	 Veel	 bodems	 in	 Vlaanderen	 liggen	 ver	
boven	deze	grenswaarde	 (De	Schrijver	 et	 al.,	 unpublished	data).	Ook	 voor	dotterbloemgrasland	kan	dit	
een	relevante	streefwaarde	zijn	(Figuur	8a;	Houtmeyers	et	al.,	2013).	
	
Bij	zowel	de	bodem	(Figuur	8b)	als	het	grondwater	ligt	het	pH-bereik	tussen	matig	zuur	en	neutraal	(pH-
H2O	tussen	5	en	7)	en	het	grondwater	is	doorgaans	basenrijk.	
	

	
Figuur	7:	Vegetatietypes	ten	opzichte	van	voedselrijkdom,	hier	uitgedrukt	als	Olsen-P,	en	bodemvochtgehalte	(Demey	et	al.,	
2015)	
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	(a)	

	(b)	
Figuur	 8	 Referentiewaarden	 voor	 pH-H2O	 (a)	 en	 biobeschikbaar	 fosfor	 (b;	 mg	 Olsen-P/kg)	 in	 Dotterbloemgraslanden	
(Houtmeyers	et	al.,	2013)	
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A3.	Vermesting:	voedselarme	bodems,	soortenrijke	graslanden	
	
We	namen	vermesting	waar	in	de	toplaag	van	Zone	3	(Tabel	1,	Figuur	5),	vermoedelijk	veroorzaakt	door	
landbouwpraktijken	uit	het	verleden.	Aangezien	dotterbloemgrasland	een	bodem	met	lage	fosforgehaltes	
vereist,	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 de	 hoge	 fosforwaarden	 het	 primaire	 probleem	 zijn	 bij	 herstelling	 van	
dotterbloemgrasland.	Eenmaal	onder	deze	laag,	is	het	biobeschikbaar	fosforgehalte	10,6	mg/kg	of	lager.	
Deze	 lage	 fosforgehaltes	 zijn	 positief	 gecorreleerd	 met	 een	 hogere	 biodiversiteit	 in	 verschillende	
graslanden,	waaronder	hooilanden	als	dotterbloemgrasland	(Ceulemans	et	al.,	2014;	Gilbert	et	al.,	2009).	
Een	lage	fosforwaarde	is	echter	geen	complete	garantie	voor	biodiversiteit;	geschikte	beheermaatregelen	
zijn	 nodig	 om	 het	 grasland	 in	 stand	 te	 houden	 (maaien	 tegen	 verbossing)	 en	 ook	 dienen	 de	
bodemomstandigheden	nat	genoeg	te	zijn.		
	
	

A4.	Verdroging:	te	droog	voor	natte	natuur	
	
Over	 de	 fluctuaties	 van	 de	 grondwatertafel	 en	 de	 algemene	 hydrologie	 van	 het	 perceel	 is	 nog	
onduidelijkheid.	Het	gebied	heeft	potentieel	om	een	dotterbloemgrasland	in	stand	te	houden	indien	het	
waterpeil	 in	 de	 vijver	 en	 de	 verschillende	 grachten	 voldoende	 hoog	 ligt	 en	 er	 niet	 te	 veel	 afgewaterd	
wordt,	de	bodem	moet	namelijk	gedurende	het	hele	jaar	vochtig	genoeg	en	mag	zelfs	overstromen	in	de	
winter.	 Het	 plaatsen	 en	 opvolgen	 van	 peilbuizen	 zal	 meer	 duidelijkheid	 scheppen	 over	 eventuele	
maatregelen	 die	 genomen	 moeten	 worden.	 Indien	 in	 de	 zomer	 de	 grondwatertafel	 niet	 sterk	 daalt,	
kunnen	dotterbloemgraslanden	goed	gedijen.	Indien	de	zomers	te	droog	blijken	en	de	grondwatertafel	te	
laag	 is,	 kan	 een	 ander	 waardevol	 graslandtype	 gekozen	 worden:	 grote	 vossenstaartgrasland	 of	
glanshavergrasland.		
	
	

A5.	Versnippering:	verhindering	van	kolonisatie	door	doelsoorten		
	
Het	Overmeers	natuurpark	ligt	geïsoleerd	te	midden	van	woonwijken	en	het	station	Gent-Sint-Pieters	 in	
het	noorden,	in	het	oosten	campus	Schoonmeersen	en	de	Voskenslaan,	en	in	het	zuidwesten	de	ringvaart	
en	de	R4	(Figuur	9).	Verder	naar	buiten	toe	zijn	meer	groene	gebieden	te	vinden,	echter	gaat	het	daar	om	
landbouwgrond	of	bosfragmenten	 (eventueel	 in	 tuinen).	Er	 is	geen	 indicatie	van	een	directe	verbinding	
met	 relict-	 of	 bronpopulaties.	 Dit	 alles	 beschrijft	 de	 versnipperde	 omgeving	 waar	 het	 perceel	 zich	 in	
bevindt.	Versnippering	heeft	als	gevolg	dat	lokale	populaties	geen	genetisch	materiaal	kunnen	uitwisselen	
met	naburige	populaties.	Hierdoor	raken	de	lokale	populaties	sterk	onderhevig	aan	o.a.	genetische	drift,	
recessieve	 genetische	 complicaties,	 inteelt	 en	 uiteindelijk	 tot	 het	 lokaal	 uitsterven	 van	 soorten.	
Plaatselijke	populaties	 zullen	daardoor	degraderen	en	biodiversiteit	 zal	dalen.	Het	grasland	 in	Zone	3	 is	
momenteel	 soortenarm	 (8	 soorten).	 Er	 is	 daarenboven	 een	 sterke	 dominantie	 van	 ecologisch	 minder	
interessante	 soorten	 (bv.	 gestreepte	 witbol,	 Engels	 raaigras).	 Naburige	 gebieden	 waar	
dotterbloemgraslanden	 worden	 beheerd	 zijn	 het	 Assels,	 de	 Keuzemeersen	 en	 de	 Bourgoyen-
Ossenmeersen	en	op	een	iets	grotere	afstand,	de	Damvallei.	Hoewel	deze	gebieden	enkele	 interessante	
doelsoorten	huisvesten	(bv.	grote	ratelaar,	moerasvergeet-mij-nietje,	echte	koekoeksbloem)	is	de	afstand	
tot	natuurpark	Overmeers	 relatief	groot,	en	de	bereikbaarheid	gering	vanwege	de	versnippering.	Het	 is	
dus	vrij	onwaarschijnlijk	dat	doelsoorten	zich	spontaan	zullen	vestigen	in	het	gebied	gezien	de	meeste	van	
deze	soorten	slechts	beperkt	aan	windverspreiding	doen.	Verder	is	uit	een	analyse	van	de	zaadbank	van	
het	gebied	gebleken	dat	deze	zeer	arm	is	aan	plantensoorten	(11	soorten	in	Zone	3;	Tabel	3;	Bombeke	&	
Dejaegher,	2017).	Er	werden	weinig	tot	geen	doelsoorten	gevonden	voor	dotterbloemgrasland.	
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Figuur	9	Luchtfoto	van	natuurpark	Overmeers	en	de	omliggende	gebieden	

Tabel	 3	 Plantensoorten	 in	 de	 zaadbank	 van	 Zone	 3	 en	 Zone	 7	 in	 Overmeers	 en	 vergeleken	 met	 de	 zaadbank	 uit	 een	
dotterbloemgrasland	 in	 de	Damvallei	 na	 vier	weken	 stratificatie	 en	 vijf	maanden	 opkweken	 in	 de	 groeikamer	 (Bombeke	&	
Dejaegher,	2017).	In	vet	aangegeven	soorten	zijn	typische	soorten	voor	dotterbloemgraslanden	aangegeven	(zie	Tabel	2)	
	 	 Overmeers	 Damvallei	
Wetenschappelijke	naam	 Nederlandse	naam	 Zone	3	 Zone	7	 Referentie	

dotterbloemgrasland	
Betula	pendula	 ruwe	berk	 	 x	 	
Carex	acuta	 scherpe	zegge	 	 	 x	
Carex	pseudocyperus	 hoge	cyperzegge	 	 x	 x	
Convolvulus	arvensis	 akkerwinde	 	 	 x	
Galium	uliginosum	 ruw	walstro	 	 	 x	
Holcus	lanatus	 gestreepte	witbol	 x	 x	 x	
Hypericum	humifusum	 liggend	hertshooi	 	 x	 	
Juncus	effusus	 pitrus	 x	 x	 x	
Matricaria	discoidea	 schijfkamille	 x	 	 	
Mentha	aquatica	 watermunt	 	 	 x	
Myosotis	scorpioides	 moerasvergeet-mij-nietje	 	 	 x	
Plantago	sp.	 	 	 x	 	
Polygonum	persicaria	 perzikkruid	 	 x	 	
Ranunculus	sp.	 	 x	 x	 x	
Ranunculus	flammula	 egelboterbloem	 x	 x	 	
Rumex	obtusifolius	 ridderzuring	 x	 x	 	
Stachys	palustris	 moerasandoorn	 	 x	 x	
Taraxacum	officinale	 paardenbloem	 	 	 x	
Urtica	dioica	 grote	brandnetel	 x	 	 x	
Ondetermineerbare	soort	(Cirsium	
palustre?)	

mogelijk	kale	jonker	
	 	 x	

Ondetermineerbare	soorten	
(grasachtigen)	

	
	 	 1	

Ondetermineerbare	soorten	
(kruidachtigen)	

	
4	 5	 7	

TOTAAL	aantal	soorten	in	zaadbank	 	 11	 16	 21	
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C. Demonstratie	natuurontwikkelingsmaatregelen	in	het	buitenlabo	
	
In	 2015	 legden	 we	 met	 studenten	 toegepaste	 biowetenschappen	 en	 personeel	 van	 de	 UGent	 een	
buitenlaboratorium	 aan	 als	 demonstratie	 van	 verschillende	 maatregelen	 om	 bloemrijke	 graslanden	 te	
herstellen.	Het	buitenlabo	omvat	 zes	behandelingen	 in	2	m	x	3	m	blokken,	elk	blok	 is	verdeeld	 in	 twee	
replicaten	 waarbinnen	 de	 metingen	 van	 de	 vegetatie	 en	 bodem	 gebeuren	 (Figuur	 10).	 Een	 courante	
methode	om	soortenrijke	graslanden	te	herstellen	is	een	verschralend	maaibeheer	waarbij	er	twee	keer	
per	 jaar	 (half	 juni	 en	 eind	 september)	 gemaaid	wordt	met	 afvoer	 van	maaisel	 (“Klassiek	 beheer”,	 5M;	
Figuur	11).	Via	deze	methode	wordt	bijna	geen	fosfor	maar	voornamelijk	stikstof	en	kalium	afgevoerd	en	
kan	 binnen	 enkele	 jaren	 een	 limitatie	 door	 stikstof	 en/of	 kalium	 bekomen	 worden	 (Schelfhout	 et	 al.,	
2017).	 Deze	 behandeling	 combineerden	 we	 ook	 met	 de	 additie	 van	 maaisel	 en	 bodemplagjes	 uit	 een	
referentie	 dotterbloemperceel	 van	 de	 Damvallei	 (“Maaien+inzaaien”,	 4MZ).	 Deze	 methode	 kan	 het	
obstakel	versnippering	compenseren	en	de	ontbrekende	doelsoorten	op	 locatie	brengen.	Echter,	 in	een	
gesloten	 vegetatie	 is	 het	 zeer	 moeilijk	 voor	 planten	 om	 zich	 te	 vestigen	 (Poschlod	 &	 Biewer,	 2005).	
Daarnaast	 passen	 we	 ook	 een	 “ontwikkelingsbeheer”	 (1OB)	 toe,	 wat	 een	 intensief	 maaibeheer	 omvat	
waarbij	er	een	derde	keer	gemaaid	wordt,	vroeger	 in	het	seizoen	(eind	mei),	dit	om	de	dominantie	van	
ongewenste	 snelgroeiende	 soorten	 zoals	 gestreepte	 witbol	 te	 doorbreken.	 Om	 specifiek	 de	
bodemfosforgehaltes	 te	 doen	 dalen,	 passen	 we	 ook	 een	 behandeling	 “uitmijnen”	 (6U)	 toe	 waarbij	 de	
bestaande	vegetatie	met	stikstof	en	kalium	bemest	wordt	om	de	biomassa	productie	zo	lang	mogelijk	zo	
hoog	 mogelijk	 te	 houden,	 en	 bijgevolg	 ook	 de	 fosfor	 afvoer.	 Ten	 slotte	 pasten	 we	 ook	 nog	 twee	
behandelingen	 toe	met	 verwijdering	 van	 de	 door	 fosfor	 aangerijkte	 bodem	 (0-15	 cm):	 “afgraven”	 (3A;	
Figuur	 12)	 en	 “afgraven	+	 inzaaien”	 (2AZ;	 Figuur	 13).	 Er	 zijn	maatregelen	die	 voornamelijk	 focussen	op	
fosfordaling	 (3A	en	6U),	op	het	herintroduceren	van	de	doelsoorten	 (4MZ	en	2AZ),	op	het	verminderen	
van	competitie	voor	licht	(1OB	en	5M)	of	op	een	combinatie	van	deze.		
	
In	2018	vonden	we	het	meeste	soorten	terug	in	de	behandeling	2AZ	(32	soorten	per	8	m2;	Tabel	4;	Figuur	
14)	en	het	minste	aantal	soorten	 in	de	behandeling	1OB	 	 (5	soorten	per	8	m2;	Tabel	4).	Er	doken	reeds	
enkele	doelsoorten	van	dotterbloemgraslanden	op	in	de	behandelingen	met	additie	van	doelsoorten	(2AZ	
en	4MZ)	en	 in	de	behandelingen	3A	en	5M	(Figuur	15),	hetzij	door	kolonisatie	uit	de	omgeving	van	het	
Overmeers	 (vermoedelijk	 kale	 jonker),	 de	 zaadbank	 (vermoedelijk	 egelboterbloem)	 of	 vanuit	 de	
aanpalende	behandelingen	met	additie	van	doelsoorten	(vermoedelijk	wolfspoot	en	moerasvergeet-mij-
nietje).		
	
In	maart	 2018	 stelden	we	 vast	 dat	 de	 afgegraven	 kwadranten	 overstroomden	 vanuit	 het	 laantje,	 zoals	
gewenst	bij	 een	dotterbloemgrasland	 (Figuur	16).	 Echter,	het	hoog	houden	van	de	watertafel	blijft	 een	
aandachtspunt,	bv	in	de	winter	van	2019	stelden	we	geen	overstroming	vast.	
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Figuur	10	Proefopzet	van	het	buitenlabo	in	Zone	3	met	de	verschillende	behandelingen	

	
	

	 	
Figuur	11	Eerste	maaibeurt	van	het	buitenlabo	op	26	mei	2016	
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Figuur	 12	 Aanleg	 van	 de	 behandeling	 “afgraven”	 waarbij	 de	 voedselrijke	 toplaag	 (0-15	 cm)	 manueel	 afgevoerd	 werd	 met	
studenten	en	personeel	van	UGent	(8	oktober	2015)	

	

	
Figuur	13	Introductie	met	soortenrijk	maaisel	uit	een	referentie	dotterbloemgrasland	van	de	Damvallei	in	de	behandeling	2AZ	
(14	oktober	2015)	
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Figuur	14	Soortenrijke	situatie	in	de	behandeling	“afgraven	+	maaisel”	op	12	juni	2018	
	
	

	
Figuur	15	Soortenarme	situatie	in	de	behandeling	“2	x	maaien”	op	12	juni	2018	 	
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Figuur	 16	 Hoge	 waterstand	 tijdens	 de	 winter	 is	 noodzakelijk	 voor	 dotterbloemgraslanden.	 Beeld	 van	 het	 overstroomde	
buitenlabo	op	7	maart	2018	
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Tabel	3	Plantensoorten	in	de	kwadranten	met	maaien,	afgraven	en/of	maaisel	additie	van	het	buitenlabo	(8	m2;	juni	2018).	In	
vet	 aangegeven	 soorten	 zijn	 kensoorten	of	 typische	 soorten	 voor	 het	 habitattype	Dotterbloemgrasland	 (zie	Appendix	A).	 A	
geeft	aan	dat	deze	soort	 in	2017	niet	 in	dat	kwadrant	werd	waargenomen	en	dat	er	vermoedelijk	een	kolonisatie	gebeurde	
vanuit	het	naburige	ingezaaide	kwadrant.	B	Rhinanthus	angustifolius	was	aanwezig	in	het	kwadrant	in	2017	en	net	buiten	het	
kwadrant	in	2018	
	 Behandeling	Buitenlabo	
Wetenschappelijke	naam	 2x	maaien	

(5M)	
2x	maaien	+	

inzaaien	(4MZ)	
Afgraven		

(3A)	
Afgraven	+	

inzaaien	(2AZ)	
Agrostis	capillaris	 x	 x	 	 	
Alopecurus	geniculatus	 	 x	 	 x	
Alopecurus	pratensis	 	 	 	 x	
Anthoxanthum	odoratum	 	 	 	 x	
Bellis	perennis	 	 	 x	 	
Cardamine	pratensis	 	 	 x	 x	
Carex	demissa	 	 	 x	 x	
Cerastium	fontanum	 x	 	 	 	
Chamerion	angustifolium	 	 x	 	 	
Cirsium	arvense	 x	 x	 	 	
Cirsium	palustre	 x	 x	 x	 	
Equisetum	palustre	 	 	 x	 x	
Filipendula	ulmaria	 	 x	 	 x	
Galium	palustre	 	 x	 	 x	
Glechoma	hederacea	 	 x	 	 x	
Holcus	lanatus	 x	 x	 x	 x	
Jacobaea	vulgaris	 x	 	 x	 	
Juncus	articulatus	 	 	 x	 x	
Juncus	effusus	 	 	 x	 x	
Juncus	sp.	 	 	 	 x	
Lolium	perenne	 x	 x	 x	 x	
Lotus	pedunculatus	 	 x	 x	 x	
Lysimachia	nummularia	 	 	 	 x	
Lysimachia	sp.	(wederik)	 	 	 xA	 x	
Lycopus	europeaus	 	 	 xA	 x	
Lychnis	flos-cuculi	 	 	 	 x	
Mentha	aquatica	 	 	 	 x	
Myosotis	scorpioides	 	 	 xA	 x	
Phalaris	arundinacea	 	 x	 	 	
Plantago	major	intermedia	 	 	 x	 x	
Poa	trivialis	 x	 x	 x	 x	
Prunella	vulgaris	 	 	 	 x	
Ranunculus	acris	 	 	 	 	
Ranunculus	flammula	 	 	 x	 x	
Ranunculus	repens	 x	 x	 x	 x	
Rhinanthus	angustifolius	 	 	 	 xB	
Rumex	acetosa	 	 x	 x	 x	
Rumex	crispus	 	 	 x	 x	
Rumex	obtusifolius	 	 	 	 	
Salix	sp.	 	 	 x	 x	
Taraxacum	sp.	 x	 x	 x	 x	
Trifolium	repens	 	 	 x	 x	
Urtica	dioica	 x	 x	 x	 	
Valeriana	officinalis	 	 x	 	 	
Vicia	sp.	 	 	 	 x	
TOTAAL	aantal	soorten	per	8	m2	 10	 17	 24	 32	
	


