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Screening ecologisch potentieel grasvlakken: Staden 

 

INLEIDING 

Deze studie kadert in de maatschappelijke dienstverlening die de provincie West-Vlaanderen 

aanbiedt aan zijn steden en gemeenten via het Expertisecentrum Groenmanagement. De idee achter 

deze dienstverlening is steden en gemeenten bijstaan die kampen met  kleine problemen. De vragen 

kunnen betrekking hebben op beleidsondersteuning, ontwerpmatige of technische vragen 

(plantenkennis, materiaalgebruik,…).  Een snelle behandeling van het probleem is kenmerkend. 

Verder staat de verspreiding naar de andere steden en gemeenten centraal. 

Staden kampt met het probleem om op een juiste manier hun gazons en grasvlakken op een 

ecologische manier te beheren. De gemeente wil afstappen van de intensief beheerde gazons zonder 

bloei. Zowel financieel en ecologisch bieden dergelijke gazons weinig meerwaarde. Door het 

inplanten, inzaaien, extensief beheren… van de gazons is de wens van Jeroen Vermeersch 

(Groendienst Staden) om bloemrijke gazons te creëren.  

ACHTERGROND 

De gazons in Staden worden al 20 jaar niet meer bemest. Tot 5 à 6 jaar geleden werd nog 3x per jaar 

bekalkt. De meest gazons worden 2x per maand gemaaid met directe opzuiging (cirkelmaaier). De 

gazons in Hooglede worden analoog beheerd. 

Vooraleer men technische richtlijnen voor het beheer kan uitschrijven, is het belangrijk om te kijken 

(i) welke soorten er reeds in de gazons aanwezig zijn en (ii) hoe de site is opgebouwd (bodem, 

vochtgehalte, bezonning…). Op basis van deze gegevens kan een gefundeerd beheer voorgeschreven 

worden. 

De gemeente experimenteerde in het najaar van 2013 met het inplanten van verschillende kruiden 

volgens het advies van Arnout Zwaenepoel en VIVES. Er werd ondersteuning aangevraagd bij de 

Provincie West-Vlaanderen. De 1ste inventarisatie gebeurde in samenwerking met Arnout 

Zwaenepoel van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Op dinsdag 22/10/2013 werden 7 

gazons/graslanden geïnventariseerd. De 2de inventarisatie (monitoring) werd uitgevoerd op 

5/05/2015. 

In wat volgt worden alle 7 sites opnieuw besproken (+ 2 extra) om de beheermaatregelen te 

evalueren. 

CONCLUSIE 

Het inplanten van wilde kruiden via ‘plugplanten’ is perfect mogelijk. Zij zorgen als moederplant voor 

zaadproductie om de soort in het grasland te verspreiden. Reeds na 1 jaar zijn de resultaten gunstig: 

in quasi alle sites waar Margriet en Gewoon duizendblad (en beperkt Knoopkruid) zijn ingeplant, 

hebben deze soorten zich verspreid. Dit is vooral te danken aan de competitiekracht van de soorten. 

De resultaten met Kruipende boterbloem en Gewoon biggenkruid zijn minder spectaculair: evolutie 

dient verder opgevolgd te worden. 

.
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STADEN  

SITE 1  Bibliotheek (Ooststraat) 

Omschrijving gebied Klassiek intensief beheerd gazon rondom de bibliotheek met vijver 

omschrijving biotiek Microklimaten aanwezig (schaduwzones) door gebouw 

Soorten Gewoon biggenkruid, Kweek, Hondsdraf, Gewone brunel, Kleine klaver, Scherpe 
boterbloem, Gekroesde melkdistel, Gewoon puntmos, Gewoon struisgras, 
Straatgras, Grote weegbree, Gestreepte witbol, Vertakte leeuwentand, Slipbladige 
ooievaarsbek, Rietzwenkgras, Gewoon dikkopmos, Gewoon haakmos, Rood 
zwenkgras, Witte klaver, Kruipende boterbloem, Engels raaigras, Ruw beemdgras, 
Veldbeemdgras, Paardenbloem, Madeliefje, Zachte ooievaarsbek, 

Dominantie Veldbeemdgras en Engels raaigras 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Scherpe boterbloem, Madeliefje, witte klaver, Paardenbloem 

Huidig beheer 2x maaien per maand met opzuiging 

Doelsoorten Voorjaar: Scherpe boterbloem, Pinksterbloem 
Late lente - zomer: Gewone brunel, Madeliefje,  
Nazomer: Gewoon biggenkruid 

monitoring ingezaaid met Knoopkruid maar zaait zichzelf niet uit. De bloei was niet 
spectaculair. Langzaamaan zal Knoopkruid zich verspreiden. Maaien in functie van 
de zaaivorming van Knoopkruid (2x maaien met afvoer: midden juni en eind 
september) 
Naast de bib (schaduwzijde) werd niet ingeplant/ingezaaid -> beheer: 2x maaien 
per maand met opzuiging. 
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 Vooropgesteld advies 
2013 

1) Zaad inbrengen van Gewoon biggenkruid op kale plaatsen. Let op: zaad dient goed aangebracht te 
worden in de grasopeningen want het zaad is zeer licht en kan dus gemakkelijk wegwaaien. 
Eventueel heel kort maaien juist vóór inzaai om extra openingen in het gras te creëren; 
2) Inbrengen van biomassa (bladeren, wortels, zaden…) van  Pinksterbloem op de natte plaatsen; 
3) In zaad laten komen van Scherpe Boterbloem en Gewoon biggenkruid. Pas daarna maaien. 

Opmerking Naast de proefzone ligt een zone (drogere bodem door helling) die reeds 5 jaar 
een verschralingsbeheer kent (2x maaien per maand met afvoer). De zone wordt 
gedomineerd door een mozaïekbeeld van madeliefjes (zeer aanvaardbaar beeld 
voor intensieve zones).  

 

 

 

SITE 2 Wankaarde sportcomplex (Ooststraat) 

Omschrijving gebied Grasland in het buitengebied grenzend aan akkers en beek. Drassig door 
overstroming van de beek tijdens natte periodes.  

Omschrijving biotiek Grasland wordt aangerijkt door voedselrijk water van nabijgelegen beek. De 
grondwaterstand fluctueert sterk gedurende het jaar. Aanwezigheid van 
verstoorde bodems door de opvoer van slib van nabijgelegen vijver. Aanwezigheid 
van jonge aangeplante bomen die het grasland in de toekomst zullen 
verschaduwen. Opgevoerd slib van nabij gelegen vijver zorgt voor een slechte 
bodemstructuur en uitgangssituatie. 

Soorten Peen, Kropaar, Grote brandnetel, Straatgras, Engels raaigras, Madeliefje, 
Krulzuring, Ruw beemdgras, Pitrus, Kruipende boterbloem, Ridderzuring, Witte 
klaver, Grote vossenstaart, Kweek, Paardenbloem, Fluitenkruid, Gestreepte witbol 

Dominantie Gestreepte witbol 

(Bloei)aspectbepalende Fluitenkruid 
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soorten 

Huidig beheer 2x maaien (midden juni en midden/eind september) met hooien 

Doelsoorten Fluitekruid 

 Vooropgesteld advies 
2013 

1) Minimaal 2x maaien met afvoer om de dominantie van witbol te verbreken. Beter is zelf 3x 
maaien. Een eerste maaibeurt gebeurt best eind mei gezien Fluitenkruid dan al zaad heeft gevormd 
heeft en Gestreepte witbol nog niet; 
2) Essentieel om te maaien vooraleer Gestreepte witbol in zaad komt; 

monitoring zolang er overstroming is van voedselrijk water blijft wordt er geen 
schralingsbeheer toegepast. 

 

 

 

SITE 3 Luikewegel (De Carninstraat) 

Omschrijving gebied Grasland grenzend aan beek met DWA-afvoer en fietspad. De omheining scheidt 
het grasland in twee delen. Knotrij van wilgen langs de oever gelegen naast semi-
intensieve graasweide. Het grasland helt af naar het beek. 

Omschrijving biotiek Het deel van het grasland het dichtst gelegen aan de beek is gekenmerkt door 
twee poelen en is een vochtig voedselrijk grasland. Kenmerkende soorten zijn de 
Grote brandnetel, en Krulzuring. Het andere deel naast het fietspad is droger en 
neigt meer naar een spoorwegbermvegetatie (schraler). Typische soorten voor 
deze biotoop zijn: Witte honingklaver, Vergeten wikke en Hopklaver. 
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Soorten Klein kruiskruid, Paarse dovenetel, Zachte ooievaarsbek, Peen, Veldbeemdgras, 
Vergeten wikke, Speerdistel, Duizenblad, Canadese fijnstraal, Behaarde 
boterbloem, Rood zwenkgras, Zwarte mosterd, Bijvoet, Zevenblad, Oeverzegge, 
Witte dovenetel, Witte mosterd, Waterpeper, Rietgras, Italiaans raaigras, 
Fioringras, Vogelwikke, Klein kroos, Gestreepte witbol, Schietwilg, Mannagras, 
Grote lisdodde, Pitrus, Hopklaver, Witte klaver, Vergeten wikke, witte 
honingklaver, Viltige basterdwederik, Kweek, Bosandoorn, Hangende zegge, 
Gewone berenklauw, Akkerdistel, Smalle weegbree, Grote brandnetel, Rode 
klaver, Krulzuring, Kruipende boterbloem, Paardenbloem, Engels raaigras, 
Gekroesde melkdistel, Groot kaasjeskruid, Glanshaver 

Dominantie 1) Deel langs de beek: Engels raaigras en Krulzuring; 
2) Deel langs de fietswegel: Rood zwenkgras; 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

xxx 

Huidig beheer 2x maaien (midden juni en midden/eind september) met afvoer 

Doelsoorten Voorjaar: Scherpe boterbloem, Pinksterbloem; 
Late lente - zomer: Gewone brunel, Madeliefje; 
Nazomer: Gewoon biggenkruid. 

 Vooropgesteld advies 
2013 

1) Verschralingsbeheer op beide delen van het grasland om de dominantie van Engels raaigras tegen 
te gaan. Dit betekent maaien voor Engels raaigras in zaad komt, meteen afvoeren en dit minimum 
twee jaar volhouden. Dit minimum 2x (liefst 3x) per jaar. Nabeweiding met schapen is mogelijk; 
2) Het maairegime mag gedurende twee jaren hoger zijn dan 2x per jaar om Speerdistel en 
eenjarigen te verwijderen; 
3) Na vijf jaar de site evalueren of Engels raaigras teruggedrongen is. Indien negatief: verder 
verschralen. Indien positief: graslandbeheer zoals bij SITE 1; 
4) Poelbeheer: grote lisdodde deels verwijderen (tegengaan verlanding). Hoewel de poelen floristisch 
niet interessant zijn, hebben ze wel een faunistische waarde (Vlotgras voor eitjes van amfibieën, 
oeverbeplanting voor libellen, lantaarntjes, kleine kros voor de kleine kroosvlinder). 
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Monitoring De bloemenweides die werden ingezaaid maar worden sterk onderdrukt door 
Gestreepte witbol. Daarom 2x maaien per maand met afzuiging nodig. Verder nog 
aangeplant met Gewoon duizendblad en weten zich goed te handhaven. Zeer 
voedselrijke bodem aan de grootte van de planten te zien.  

 

 

 

 

 

 

SITE 4 Dorpsplein/Kerkhof (Dorpsstraat, Oostnieuwkerke) 

Omschrijving gebied Recente aanleg gelegen in het centrum van Oostnieuwkerke 

Omschrijving biotiek Site gekenmerkt door intensief beheerd gazon 

Soorten Pastinaak, Krulzuring, Ridderzuring, Gestreepte witbol, Speerdistel, Straatgras, 
Smalle weegbree, Paardenbloem, Tijmereprijs, Grote weegbree, Madeliefje, Rood 
zwenkgras, Gekroesde melkdistel, Gewoon haakmos, Kruipende boterbloem, 
Engels raaigras, Ruw beemdgras, Witte klaver 

Dominantie In bepaalde zones domineert Witte klaver 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Madeliefje, Paardenbloem, Kruipende boterbloem 

Huidig beheer 2x maaien per maand met afvoer 
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Doelsoorten Voorjaar: Scherpe boterbloem, Pinksterbloem; 
Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje; 
Nazomer: Knoopkruid. 

 Vooropgesteld advies 
2013 

1) Inplanten van scherpe boterbloem, rode klaver, margrieten en knoopkruid in groepen van 5 
planten per m². Juist voor de zaadvorming van de ingeplante soorten kan het gras heel kort gemaaid 
worden voor het creëren van kiemingsplaatsen. Voor het behouden van Scherpe boterbloem (en net 
zoals alle andere gewenste ingeplante soorten) moet gemaaid worden na de zaadvorming. Dit 
betekent voor Scherpe boterbloem niet meer maaien na eind april. Hierdoor zal de uitgezaaide 
Pinksterbloem ook van profiteren. Er kan slechts opnieuw gemaaid worden in de extensieve zones na 
midden september (zaadvorming Knoopkruid); 
2) creëren van organische extensieve zones rond de bomen; 
3) Gezien de ligging (middenin dorpskern) eventueel inplanten van voor- en/of najaarsbollen onder 
de bomen voor extra sierwaarde. 

Monitoring werd niet aangepakt. 

 

 

 

SITE 5 Kouter 1 (Pauwstraat, Oostnieuwkerke) 

Omschrijving omgeving Gazons op speelterreinen, ontmoetingszones, doorgangen in een typische Vlaamse 
verkaveling 

Omschrijving biotiek Op sommige plaatsen zijn de gazons vochtig tot nat. Verspreid voorkomen van 
solitaire bomen. Vooral het deel in de Pauwstraat is soortendivers. 
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Soorten Kropaar, Canadese fijnstraal, Grote weegbree, Parelstuifzwam, Zachte 
ooievaarsbek, Kweek, Zilverschoon, Veldereprijs, Gewone brunel, Jakobskruiskruid 
s.s., Vertakte leeuwentand, Duizendblad, Kleine klaver, Krulzuring, Fioringras, 
Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Gewoon haakmos, Gewoon struisgras, 
Gewone hoornbloem, Peen, Kruipende boterbloem, Gewoon Puntmos, Ruw 
beemdgras, Witte klaver, Straatgras, Madeliefje, Paardenbloem, Engels raaigras 

Dominantie 2x maaien per maand met afvoer 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Madeliefje, Gewone brunel, Duizenblad, Witte klaver 

Huidig beheer Zachte ooievaarsbek,  

Doelsoorten Voorjaar: Scherpe boterbloem, Pinksterbloem; 
Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje, Gewone brunel; 
Nazomer: Duizendblad, Knoopkruid. 

 Vooropgesteld advies 
2013 

1) Inplanten van scherpe boterbloem, rode klaver, margrieten en knoopkruid in groepen van 5 
planten per m². Juist voor de zaadvorming van de ingeplante soorten kan het gras heel kort gemaaid 
worden voor het creëren van kiemingsplaatsen. Voor het behouden van Scherpe boterbloem (en net 
zoals alle andere gewenste ingeplante soorten) moet gemaaid worden na de zaadvorming. Dit 
betekent voor Scherpe boterbloem niet meer maaien na eind april. Hierdoor zal de uitgezaaide 
Pinksterbloem ook van profiteren. Er kan slechts opnieuw gemaaid worden in de extensieve zones na 
midden september (zaadvorming Knoopkruid); 
2) Het deel langs de Pauwstraat hoeft niet bijgeplant of bijgezaaid te worden gezien de reeds 
aanwezige soortenrijkdom. Verder verschralen door om de 2 maanden te maaien en af te voeren is 
aangewezen; 
3) In de nattere zones uitzaaien van Pinksterbloem (kijk hiervoor naar het voorkomen van mos voor 
de beste locaties). 

Monitoring Uitgangssituatie was reeds redelijk schraal. Ingeplant met Gewoon biggenkruid 
(slecht resultaat), Gewoon duizendblad (goed resultaat), Knoopkruid (goed 
resultaat).. Margriet ook werkt goed. Nog extra extensieve cirkel maken om te zien 
of de soorten zich uitzaaien. Wel veel Engels raaigras aanwezig maar niet zoveel 
Gestreepte witbol. Reeds fijne mozaiek aanwezig.  2x maaien per jaar met afvoer 
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maar de maaitijdstippen zijn afhankelijk van de zaadvorming van de ingeplante 
soorten. Maw juist voor de zaadzetting van Margriet moet er gemaaid worden 
(eind juni/begin juli) en een tweede maaibeurt in september na de bloei van 
Gewoon duizendblad en Knoopkruid. Engels raaigras en Gestreepte witbol kunnen 
selectief uitgemaaid worden indien deze te sterk domineren. 
 

 

 

 

 

 

SITE 6 Kouter 2 (Roterijstraat, Oostnieuwkerke) 

Omschrijving gebied Gazons op speelterreinen, ontmoetingszones, doorgangen in een typische Vlaamse 
verkaveling. Analoog als SITE 5 

Omschrijving biotiek Op sommige plaatsen zijn de gazons vochtig tot nat. Verspreid voorkomen van 
solitaire bomen. Analoog als SITE 5. 

Soorten Rood zwenkgras, Veldbeemdgras, Kweek, Zachte ooievaarsbek, Gewoon struisgras, 
Gewoon struisgras, Gewoon dikkopmos, Straatgras, Madeliefje, Witte klaver, 
Paardenbloem, Ruw beemdgras, Engels raaigras 

Dominantie Veldbeemdgras, Engels raaigras 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Zachte ooievaarsbek, Madeliefje, Paardenbloem; 

Huidig beheer 2x maaien per maand met opzuiging 

Doelsoorten Voorjaar: Scherpe boterbloem, Pinksterbloem; 
Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje, Gewone brunel; 
Nazomer: Duizendblad, Knoopkruid. 

Vooropgesteld advies Conform SITE 5 
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2013 

Monitoring Ingeplant met Margriet, Gewoon duizendblad (goed resultaat), Knoopkruid (goed 
resultaat). Nog extra cirkel extensiever om te zien of de soorten zich uitzaaien. Wel 
veel Engels raaigras aanwezig maar niet zoveel Gestreepte witbol. Reeds fijne 
mozaiek aanwezig.  2x maaien per jaar met afvoer maar de maaitijdstippen zijn 
afhankelijk van de zaadvorming van de ingeplante soorten. Maw juist voor de 
zaadzetting van Margriet moet er gemaaid worden (eind juni/begin juli) en een 
tweede maaibeurt in september na de bloei van Gewoon duizendblad en 
Knoopkruid. Engels raaigras en Gestreepte witbol kunnen selectief uitgemaaid 
worden indien deze te sterk domineren. 
 

 

 

 

 

SITE 7 Tiendenberg (Drevestraat, Westrozebeke) 

Omschrijving gebied Grasland grenzend aan het buitengebied 

Omschrijving biotiek Gazon met solitaire bomen die weinig schaduw werpen en droge ondergrond. 

Soorten Kruipende boterbloem, Kleine klaver, Witte klaver, Madeliefje, Klein streepzaad, 
Paardenbloem, Rood zwenkgras, Gestreepte witbol, Engels raaigras, Straatgras, 
Ruw beemdgras 

Dominantie Roodzwenkgras 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Witte klaver, Madeliefje, Paardenbloem 

Huidig beheer 2x maaien per maand met opzuiging 

Doelsoorten Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje, Gewone brunel, Smalle weegbree….; 
Nazomer: Duizendblad, Knoopkruid. 
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vooropgesteld advies 
2013 

1) Idem als bij SITE 4 behalve dat hier moet gekozen worden voor soorten geschikte voor drogere 
gronden. Voor Scherpe boterbloem en Pinksterbloem is het te droog; 
2) Eventueel experimenteren met Grote ratelaar voor verdere verschraling wat, gezien de ligging van 
het gazon t.o.v. het centrum, perfect mogelijk is 

Monitoring Het advies werd hier niet gevolgd. 

 

 

 

 

 

SITE 8 Hoogledestraat westnieuwkerke 

Omschrijving gebied Grasland grenzend aan het buitengebied 

Omschrijving biotiek Aan de hoge biomassa van de planten te zien -> matig voedselrijk grasland gezien 
er ook Klaver aanwezig is. Enkel solitaire bomen aanwezig. Aanplant met Gewoon 
duizendblad en margriet. 

Soorten Kruipende boterbloem, Kleine klaver, Witte klaver, Madeliefje, Rode klaver, 
Paardenbloem, Rood zwenkgras, Gestreepte witbol, Engels raaigras, Straatgras, 
Ruw beemdgras, Narcis, Smalle weegbree 

Dominantie Klaversoorten en Narcis 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Klaversoorten, Narcis en Paardenbloem 

Huidig beheer 2x maaien per jaar (conform bermdecreet) 

Doelsoorten Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje, Smalle weegbree….; 
Nazomer: Duizendblad, Knoopkruid. 
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vooropgesteld advies 
2015 

Beide aanplante soorten (Gewoon duizendblad en margriet) doen het zeer goed en 
verspreiden zich. 2 maaien per jaar conform bermdecreet maar exacte data 
bepalen in functie van de zaadzetting van Margriet en Gewoon duizendblad (zie 
conform 6. 
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SITE 9 Spanjestraat, Oostnieuwkerke 

Omschrijving gebied Grasland grenzend aan het buitengebied bij waterbufferbekken 

Omschrijving (a)biotiek Aan de hoge biomassa van de planten te zien + dominatie Engels raaigras en 
Gestreepte witbol -> voedselrijk grasland 
Vóór 2013 was de bodem bedekt met keien. Tijdens de aanleg van het 
waterbufferbekken werden ze verwijderd en werd de zone ingezaaid als gazon. Dit 
is duidelijk te zien aan de dominantie van Engels raaigras. Er is nog geen 
dominantie van Gestreepte witbol. Er werd na de inzaai ook Gewoon duizendblad 
en Kruipende boterplan aangeplant 

Soorten Kruipende boterbloem, Kleine klaver, Witte klaver, Madeliefje, Rode klaver, 
Paardenbloem, Rood zwenkgras, Gestreepte witbol, Engels raaigras, Straatgras, 
Ruw beemdgras, Narcis, Smalle weegbree 

Dominantie Klaversoorten en Narcis 

(Bloei)aspectbepalende 
soorten 

Klaversoorten, Narcis en Paardenbloem 

Huidig beheer 2x maaien per jaar (conform bermdecreet) 

Doelsoorten Late lente - zomer: Margriet, Madeliefje, Smalle weegbree….; 
Nazomer: Duizendblad, Knoopkruid. 

vooropgesteld advies 
2013 

Door het hoge aandeel Engels raaigras (gazon) moet de weide verschraald worden 
door 3x te maaien per jaar. Eerste maaibeurt vindt plaats midden mei (wegnemen 
biomassa Engels raaigras). De ingezaaide soorten (margriet en boterbloem) zullen 
het dan beter doen want nu worden ze verdrukt door Engels raaigras. (deze heeft 
wel al een pol gevormd waardoor er kiemplaatsen zijn. 
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