LANDSCHAPSBEHEER OP MAAT

BOTANISCH GRASLAND
Goed beheerde graslanden zien er niet alleen mooi uit, ze vormen ook kwalitatieve voeding voor heel
wat veesoorten en hebben een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde.

WAT IS BOTANISCH GRASLAND?
Botanisch grasland kent een gevarieerde begroeiing met grassen die niet dominant zijn en waar
kruiden en bloemen de kans krijgen om te groeien. Het gevolg is een bijhorende verscheidenheid
aan diersoorten.

WAAROM BOTANISCH GRASLANDBEHEER?
Het doel van botanisch grasland is tweeledig. Enerzijds is het doel om een zo biologisch gevarieerd
mogelijk grasland te bekomen of te behouden. Anderzijds is het hooi afkomstig van botanisch
grasland de ideale voeding voor heel wat veesoorten.
Wanneer je een grasland niet zou maaien, zouden er al snel boompjes en struiken beginnen
groeien en zal je grasland na een aantal jaar veranderen in een ruigte. Door regelmatig te maaien
en af te voeren (2 à 3 keer per jaar, afhankelijk van de voedselrijkheid) worden graslanden armer
aan voedingsstoffen, waardoor meer bloemen en kruiden de kans krijgen om te groeien.
Botanisch beheerde graslanden bevatten dus verschillende soorten grassen, bloemen en
kruiden die op hun beurt een grote verscheidenheid aan dieren aantrekken, zoals bijen, vlinders,
akkervogels en kleine zoogdieren.
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WANNEER MAAI JE HET BEST?
Het tijdstip is afhankelijk van de voedselrijkheid van de bodem en het vochtgehalte. Indien de bodem
voedselarm en droog is, maai je pas in september-oktober (éénmalig). Indien vochtig en (matig)
voedselrijk maai je twee keer: 1 keer in mei-juli en 1 keer in september-oktober. Indien vochtig en
zeer voedselrijk (=veel productiegraslanden) kan er driemaal gemaaid worden: een eerste keer
vanaf half mei, een tweede keer van half juni tot half juli en een derde keer in september-oktober. Bij
natte gronden kan je half juni-half juli en september-oktober maaien. Bij zeer natte gronden enkel
in augustus-september.

		
Maaien

Schudden van het hooi

Hooibalen maken

HOE MAAI JE HET BEST?
WILDREDDEND MAAIEN
1. Maai heen en terug, zodat dieren
niet naar binnen worden gedreven.
2. Maai weg van de straat, zodat dieren naar
aangrenzende graanranden of akkers kunnen
vluchten.
3. Of maai in een cirkel van binnenuit.
4. Maai nooit van buiten naar binnen.

IS BOTANISCH HOOI GOED VOOR DIEREN?
De meeste plantensoorten op kruidenrijke graslanden bevatten veel mineralen en
sporenelementen die in grassen minder voorkomen, dit zijn belangrijke voedingsstoffen voor veel
grazers. Andere kruiden en grassen hebben dan weer vooral een hoge vezelwaarde. Sommige
inheemse plantensoorten kunnen giftig of schadelijk zijn voor bepaalde dieren wanneer ze vers
gegeten worden of wanneer ze verwerkt zijn in hooi, andere soorten verliezen dan weer hun
giftige werking bij het hooien. Ga dus steeds goed na wat er in het grasland groeit en wat jouw
dieren al dan niet mogen eten

HULP NODIG?
Informeer zeker eens naar ons beheerabonnement voor botanisch grasland.

Botanisch grasland

Scan deze qr-code en bekijk het filmpje over het
maaiproces en botanisch graslandbeheer. Aan het
woord is Niek Van Durme, beheerder van het
kasteeldomein van Poeke.
Deze infofiche is opgemaakt door RLM vzw in het kader van het project Landschapsbeheer op Maat.
Om een duurzame impact te hebben op het landschap en klimaat is optimaal beheer van kleine
landschapselementen noodzakelijk om aanplanten gezond oud te laten worden.
Deze fiche geeft informatie over het hoe en waarom van correct beheer.
Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

