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SAMENVATTING 

Habitattype 6210 “droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende-facies op 
kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën 
groeien)” wordt beschermd krachtens de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en omvat 
veel uiteenlopende graslandgemeenschappen die gewoonlijk worden ingedeeld in de 
fytosociologische klasse Festuco Brometea. Deze habitat wordt als prioritaire habitat 
beschouwd als het een gebied is waar opmerkelijke orchideeën groeien. 

Dit actieplan heeft tot doel richtsnoeren te bieden voor de maatregelen die nodig zijn om de 

habitat in het gehele verspreidingsgebied ervan in de Europese Unie (EU) in een gunstige 

staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Het is gericht aan iedereen die belang 
heeft of betrokken is bij de instandhouding en het beheer van dit habitattype, waaronder 
overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), lokale 
gemeenschappen en belanghebbenden, deskundigen op het gebied van habitats enz. 

Droge halfnatuurlijke graslanden met struikopslag op kalkhoudende bodems komen op 
vrijwel het gehele Europese continent voor, van laagland tot in berggebieden. Zij behoren 
tot de meest soortenrijke plantengemeenschappen in Europa en zijn essentiële habitats 
voor veel beschermde soorten (planten, vogels, insecten en andere ongewervelden, 
reptielen en zoogdieren). Deze graslanden worden beschouwd als een topprioriteit voor 
de instandhouding van wilde bestuiversoorten, zoals vlinders, wilde bijen of zweefvliegen, 
en voor andere zeldzame of beschermde soorten. Zij bieden talrijke voordelen en 
ecosysteemdiensten, waaronder koolstofopslag en preventie van bodemerosie. 

De meeste groeiplaatsen zijn van secundaire oorsprong, in de plaats gekomen van 
vroegere warmteminnende bossen, en zijn het product van voormalige extensieve 
begrazings- en/of maairegimes. Kleinschalige natuurlijke groeiplaatsen van deze 
graslanden, die ook zonder begrazing blijvend lijken te zijn, komen voor waar bossen niet 
kunnen groeien als gevolg van edafische factoren, bv. op zeer ondiepe bodems rondom 
rotspartijen of op instabiele gronden op steile hellingen, vaak in combinatie met droge 
microklimatologische omstandigheden. In Midden-Europa zijn sommige van deze 
graslanden overblijfselen van vroeg-holocene steppen. 

Deze klasse van droge graslanden wordt doorgaans aangetroffen op droge, voedselarme 
gronden met goede afwatering, van neutraal tot alkalisch.  

Volgens de verslagen van de lidstaten in 2013 krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn 
bedroeg de totale gemelde oppervlakte voor dit habitattype in de EU in 20131 circa 
17 000 km2, is de staat van instandhouding in alle biogeografische regio’s ongunstig en 
neemt de oppervlakte in het grootste deel van het verspreidingsgebied ervan af. Deze 
habitat is over het algemeen aangetast en zal volgens de toekomstperspectieven naar 
verwachting verder verslechteren. 

Meer dan de helft (57 %) van de oppervlakte van de habitat maakt deel uit van het 
Natura 2000-netwerk, verdeeld over 4 437 gebieden die een totale oppervlakte van 
ongeveer 9 700 km2 bestrijken. De staat van instandhouding binnen het netwerk lijkt beter 
te zijn dan buiten de Natura 2000-gebieden. 

                                                 
1 Volgens de in 2013 door de lidstaten krachtens artikel 17 van de habitatrichtlijn ingediende verslagen. 
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De belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren die tot de achteruitgang en verslechtering 

van deze graslanden leiden, betreffen de volgende aspecten. 

 Stopzetting van graslandbeheer. In grote delen van het verspreidingsgebied van de 
habitat gaat steeds sneller gebied verloren als gevolg van het verdwijnen van 
begrazingsactiviteiten, die vaak economisch onhoudbaar zijn en daarom worden 
stopgezet, waarna successie op gang kan komen. 

 Overbegrazing kan in sommige gebieden ook voorkomen en heeft negatieve gevolgen 
voor dit habitattype, dat is aangepast aan lage voedingsstoffenniveaus. 

 In sommige delen van het verspreidingsgebied wordt de habitat bedreigd door 
atmosferische depositie van stikstof. 

 De introductie en verspreiding van invasieve plantensoorten kan ook een bedreiging 
vormen en is vaak het resultaat van andere factoren, zoals verlating of eutrofiëring. 

 Het landgebruik verandert, zoals omzetting in bouwland of ontwikkeling van 
infrastructuur en steengroeven, wat tot verlies en versnippering van habitats kan 
leiden. Verstedelijking in gebieden in de nabijheid van agglomeraties, bv. in de 
omgeving van dorpen en steden, wordt voor dit habitattype ook genoemd als oorzaak 
voor habitatverlies. 

 Habitatversnippering en een verminderde habitatconnectiviteit worden in enkele 
landen als bedreiging voor dit habitattype beschouwd, soms met ernstige verliezen 
aan typische insectensoorten zoals drogegraslandvlinders. 

In het algemeen moeten deze graslanden in stand worden gehouden door regelmatig 
beheer middels extensieve begrazing of maaien. 

De benodigde instandhoudingsmaatregelen omvatten onderhoud, herstel en opnieuw 
creëren, afhankelijk van de toestand van het grasland in een bepaald gebied. 

Herstelmaatregelen zijn in sommige delen van het verspreidingsgebied noodzakelijk om 
gunstig gebied, structuur en functies te herstellen waar de graslanden zijn aangetast of 
achteruitgegaan. 

Aangezien het voor de instandhouding van halfnatuurlijke graslanden noodzakelijk is om 

regelmatig te maaien of beweiden, kunnen de instandhouding en het beheer van deze 

habitats hoofdzakelijk worden gefinancierd in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de EU. Zowel pijler I (rechtstreekse betalingen voor de handhaving 
van landbouwactiviteiten, ecoregelingen en bijbehorende regels om te zorgen voor de 
instandhouding van blijvend grasland) als pijler II (maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling) is nuttig om het beheer van graslanden te ondersteunen. 

Met name is het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in de 
meeste EU-landen de belangrijkste financieringsbron voor graslandbeheer met het oog op 
de biodiversiteit, onder meer door agromilieumaatregelen, opleiding voor landbouwers 
over de uitvoering van maatregelen en investeringen in herstel. In verschillende EU-landen 
zijn de structuurfondsen, vooral het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), 
ingezet voor het herstel en beheer van graslanden. 

Er moet echter worden opgemerkt dat het LIFE-programma tot op heden een belangrijke 
bron van financiering vormt voor het herstel van dit habitattype. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_nl
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Het algemene doel van dit actieplan is dit habitattype op de middellange tot lange termijn 
in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. 

Het actiekader op de volgende bladzijden omvat de specifieke doelstellingen en kernacties 
om dit algemene doel te bereiken. 

De volgende hoofdstukken van dit document bevatten meer gedetailleerde informatie 
over de staat van dit habitattype en het beheer met het oog op de instandhouding ervan, 
met inbegrip van de belangrijkste aanbevelingen die aan het actiekader ten grondslag 
liggen.   
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ACTIEKADER 
 
Dit actiekader bevat een beschrijving van de doelstellingen en kernacties van dit EU-
actieplan. Het is gebaseerd op de determinatie, ecologische vereisten en karakterisering 
van dit habitattype, de door de lidstaten gemelde staat van instandhouding ervan, 
bedreigingen en pressiefactoren, ervaring op het gebied van het instandhoudingsbeheer 
en andere relevante informatie die nader wordt uiteengezet in de desbetreffende 
hoofdstukken van dit document. 
 
Algemeen doel van het actieplan  

Deze habitat op de middellange en lange termijn (tot respectievelijk 2030 en 2050) in een 

gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen en zorgen voor een gunstig 

toekomstperspectief, ondanks bedreigingen en pressiefactoren. 
 
Specifieke doelstellingen om de instandhouding van de habitat op middellange termijn 
te waarborgen 

1. Verdere inkrimping van het gebied met habitat 6210 en de verslechtering ervan 
voorkomen door passend beheer van de overgebleven habitatgebieden. 

2. Instandhoudingsdoelstellingen voor habitat 6210 vaststellen op biogeografisch en 
nationaal niveau om op de lange termijn een gunstige staat van instandhouding te 
bereiken en ervoor zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau 
voor speciale beschermingszones aansluiten bij deze doelstellingen op hogere niveaus. 

3. Instandhoudingsmaatregelen voor habitat 6210 vaststellen en uitvoeren, met inbegrip 
van habitatherstel, met het oog op de verwezenlijking van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen op biogeografisch, nationaal en gebiedsniveau.  

4. Zorgen voor ecologische verbindingen voor habitat 6210 in het gehele 
verspreidingsgebied, onder meer door gebieden buiten het Natura 2000-netwerk te 
herstellen, overeenkomstig de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen op 
biogeografisch en nationaal niveau. 

5. De kennis, de beoordeling van de staat van instandhouding en de monitoring met 
betrekking tot habitat 6210 verbeteren. 

6. De uitvoering van het habitatactieplan bevorderen, kennis en ervaring op het gebied 
van de bescherming en het beheer van habitat 6210 verspreiden en uitwisselen. 

 
In onderstaande tabel staan de kernacties om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
samen met de benodigde middelen en input, het geografische toepassingsgebied, de 
verantwoordelijkheden en het voorgestelde tijdschema voor de uitvoering. 
 
Verdere instructies en nadere gegevens voor de uitvoering van de acties worden verstrekt 
in de verschillende onderdelen van dit actieplan, zoals aangegeven in het actiekader. 
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ACTIEKADER — HABITATACTIEPLAN VAN DE EU — 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems 
(Festuco-Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien) 

GSI = gunstige staat van instandhouding GLB = gemeenschappelijk landbouwbeleid LS = lidstaat N = stikstof 

Doelstelling 1:  verdere inkrimping van het gebied met habitat 6210 en de verslechtering ervan voorkomen door passend beheer van de nog 
bestaande habitatgebieden 
Kernacties  Benodigde activiteiten, middelen en input Geografisch 

toepassingsgebied  
Verantwoordelijkheden Tijdschema  

1.1 Extensieve 
landbouwsystemen en -
praktijken die een passend 
beheer en instandhouding 
van de habitat garanderen 
(passende begrazings- of 
maairegimes), ondersteunen 
met voldoende middelen (zie 
de punten 5.1, 5.2 en 7.2 van 
dit document). 

— De risico’s van habitatverlies beoordelen en 
verslag uitbrengen over de omvang van het 
verwachte potentiële verlies en de aanpak 
hiervan. Vaststellen welke habitatgebieden 
worden bedreigd door verlating, intensivering of 
beheer dat niet geschikt is voor dit habitattype. 

— Prioritaire interventiegebieden identificeren 
en aanwijzen om deze habitat te behouden, zowel 
binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. 

— Potentiële herstelgebieden identificeren ter 
compensatie van het gebied dat sinds de 
inwerkingtreding van de habitatrichtlijn verloren is 
gegaan. 

— Ervoor zorgen dat het strategisch GLB-plan 
voorziet in de financiering van relevante 
maatregelen die in het habitatactieplan zijn 
vastgesteld, met name in de geïdentificeerde 
prioritaire interventiegebieden:  

- nationale en regionale agromilieuregelingen 
ontwikkelen om de habitat in goede staat te 
houden en deelname te stimuleren; 

- maatregelen ter verhoging van de 
inkomsten uit landbouwpraktijken steunen; 

Alle gebieden waar 
de habitat 
momenteel 
voorkomt of kan 
worden hersteld 
om GSI te bereiken, 
met name in 
regio’s/gebieden 
waar de habitat 
wordt bedreigd 
door verlating of 
veranderingen in 
landbouwpraktijken 
en landgebruik. 

Specifiek van 
toepassing op 
gebieden waar de 
voornaamste 
bedreigingen 
verband houden 
met 
onderbegrazing en 

Milieu- en landbouwautoriteiten van 
de lidstaten. Beheersautoriteiten 
voor de strategische GLB-plannen, 
plattelandsontwikkelingsorganisaties. 

Landbouwersorganisaties, lokale 
actiegroepen. 

Actie op korte 
tot middellange 
termijn (binnen 
twee tot 
vijf jaar), met 
aanvullende 
acties op lange 
termijn voor 
herstel (kunnen 
het lokaal 
herintroduceren 
van verdwenen 
soorten 
omvatten). 
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- schapenhoeders en herders steunen om 
aanvallen door grote carnivoren te 
voorkomen en schade te vergoeden; 

- adviesdiensten verlenen ter bevordering van 
passende maatregelen. 

— Betere verbindingen tussen veehouders en te 
begrazen gebieden mogelijk maken door lokale 
netwerken of andere communicatiekanalen op te 
zetten en indien nodig steun te verlenen voor de 
aankoop van dieren. 

verlating (bv. in ES, 
IT, FR, DE) 

1.2 Mechanismen/instrumenten 
ontwikkelen ter voorkoming 
van veranderingen in 
landgebruik met nadelige 
gevolgen voor de habitat 
binnen en buiten 
Natura 2000-gebieden 
(zie 3.4.1). 

— Passende regels vaststellen op nationaal of 
regionaal niveau in het kader van het GLB 
(conditionaliteit, blijvende graslanden, 
ecoregelingen enz.) om ervoor te zorgen dat geen 
enkele habitat verloren gaat in gebieden waar 
deze voorkomt. 

— Lidstaten aanmoedigen de in het kader van het 
GLB als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
aangewezen arealen uit te breiden tot 100 % van 
de door dit habitattype ingenomen oppervlakte, 
ter bescherming tegen ploegen en omzetting naar 
bouwland. 

— Informatie verspreiden over het belang van de 
habitat, de verspreiding ervan en kritieke 
gebieden voor de instandhouding en 
connectiviteit ervan, en ervoor zorgen dat alle 
mogelijke effecten van veranderingen in 
landgebruik op de habitat naar behoren worden 
beoordeeld. 

— Voorzorgsmaatregelen in het strategische GLB-
plan opnemen (zie 7.2.1) om te waarborgen dat 
geen enkele maatregel die schadelijk is voor de 
habitat, zoals omzetting van extensieve 
graslanden of bevordering van intensieve vormen 

Milieuautoriteiten van de lidstaten. 
Beheersautoriteiten voor de 
strategische GLB-plannen.  
 

Onmiddellijke 
actie (binnen 
een jaar). 
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van landgebruik, in habitatgebieden wordt 
gefinancierd met GLB-middelen. 

— Ervoor zorgen dat geen herbebossing 
plaatsvindt in gebieden die belangrijk zijn voor de 
instandhouding van deze habitat. 

— Ervoor zorgen dat er geen praktische of 
juridische belemmeringen bestaan voor herstel, 
zoals beschermings- en compensatieregels voor 
bossen na successie als gevolg van de stopzetting 
van beheer van droge graslanden. 

1.3 Instrumenten ontwikkelen 
om ervoor te zorgen dat 
negatieve effecten op deze 
habitat naar behoren 
worden beoordeeld, met 
inbegrip van de cumulatieve 
effecten van meerdere 
activiteiten en doorlopende 
activiteiten zoals toerisme en 
recreatie. 

 

— Informatie over het belang van deze habitat, de 
staat van instandhouding ervan en kritieke 
gebieden verspreiden en toegankelijk maken, en 
ervoor zorgen dat bij effectbeoordelingen en 
passende beoordelingen van plannen en 
projecten voldoende rekening wordt gehouden 
met de instandhoudingsdoelstellingen die zijn 
vastgesteld voor deze habitat in Natura 2000-
gebieden en de belangrijke gebieden ervan buiten 
Natura 2000 (zie actie 2.2). 

— Nieuwe mechanismen ter beperking en 
compensatie van biodiversiteitsverliezen 
bevorderen (of bestaande aanpassen), waarmee 
het verlies van habitat 6210 als gevolg van 
ontwikkelingen (infrastructuur in 
plattelandsgebieden en stadsuitbreiding) wordt 
voorkomen of beperkt en wordt gezorgd voor een 
nettovermeerdering van de habitat. 

Bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voor effectbeoordelingen 
(strategische milieubeoordelingen en 
milieueffectbeoordelingen) en 
passende beoordelingen (artikel 6, 
lid 3, van de habitatrichtlijn). 

Onmiddellijke 
actie (binnen 
een jaar). 
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1.4. Maatregelen uitvoeren om 
te zorgen voor een 
significante vermindering 
van de stikstofdepositie in 
de gebieden waar de habitat 
voorkomt (zie 3.4.1). 

— Kritieke gebieden voor de habitat in verband 
met de depositie en eutrofiëring van N 
identificeren. 

— Maatregelen uitvoeren ter beperking van de 
emissies van NH3 en NOx van de landbouw en 
andere bronnen. 

— De grenswaarden van de richtlijn betreffende 
de vermindering van de nationale emissies 
(Richtlijn (EU) 2016/2284) voor NOx en NH3 
toepassen. 

— Regionale en nationale regelgeving inzake 
luchtkwaliteit herzien. 

— Luchtverontreiniging verminderen en reguleren 
met de langetermijndoelstelling van geen 
overschrijding van de kritische belastingwaarden 
/ niveaus die de grenzen van de tolerantie van 
een ecosysteem aangeven.  

Alle gebieden waar 
de habitat 
voorkomt en 
potentieel wordt 
aangetast door 
stikstofdepositie en 
eutrofiëring, met 
name in bepaalde 
landen zoals BE, CZ, 
LU, NL, VK, en DE. 

Bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voor milieu, landbouw en 
verontreinigingsbeheersing. 

Acties op 
middellange 
termijn (binnen 
vijf jaar). 

1.5. Habitats beschermen tegen 
effecten die worden 
teweeggebracht door 
aangrenzende gebieden die 
intensief worden gebruikt. 

— Bufferzones creëren tussen de habitat en 
intensiever gebruikt grasland of bouwland om het 
verwaaien van bestrijdingsmiddelen te 
voorkomen/verminderen, de verspreiding van 
onkruid / invasieve soorten in te perken enz. 

Habitatgebieden 
die kunnen worden 
aangetast door 
toevoer van 
chemische en 
meststoffen van 
omliggend land. 

Bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voor milieu en landbouw. 

Acties op 
middellange 
termijn (binnen 
vijf jaar). 

 

Doelstelling 2:  instandhoudingsdoelstellingen voor habitat 6210 op biogeografisch en nationaal niveau vaststellen om op de lange termijn een 
gunstige staat van instandhouding te bereiken en ervoor zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau voor speciale 
beschermingszones aansluiten bij deze doelstellingen op hogere niveaus  
Kernacties (zie punt 4.3) Benodigde activiteiten, middelen, input 

en hulpbronnen 
Geografisch 
toepassingsgebied  

Verantwoordelijkheden Tijdschema 
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2.1. Instandhoudingsdoelstellingen 
en strategische benaderingen 
ter verbetering van de staat 
van instandhouding van de 
habitat bepalen op 
biogeografisch en nationaal 
niveau (zie 4.3).  

— Rekening houden met de gunstige 
referentiewaarden (vloeien voort uit 
actie 5.1). 

— De ecologische diversiteit van de 
habitat analyseren, typische 
gemeenschappen en belangrijke gebieden 
voor de bescherming van de variëteit van 
habitats identificeren in de hele EU. 

— Staat-van-
instandhoudingsbeoordelingen (alle 
parameters) analyseren en evalueren op 
biogeografisch en nationaal niveau. 

— Methodologieën, benaderingen en 
strategieën voor de instandhouding van 
grasland bespreken in de biogeografische 
seminars, door de vorming van 
werkgroepen met deelname van 
deskundigen en beheerders uit alle 
betrokken landen. 

Alle biogeografische regio’s 
van de EU. 

Alle EU-lidstaten waar de 
habitat voorkomt. 

Alle Natura 2000-gebieden 
die voor dit habitattype zijn 
aangewezen. 

Natuurbeschermings- en 
landbouwautoriteiten van de 
lidstaten. 

Werkgroepen op biogeografisch 
niveau. 

Nationale deskundigen. 

Actie op 
korte 
termijn 
(binnen 
twee jaar). 

2.2. Nationale 
instandhoudingsstrategieën of 
plannen voor de 
instandhouding en het herstel 
van dit habitattype 
ontwikkelen (bv. in het kader 
van strategieën voor de 
instandhouding van 
graslanden).  

— De herstelbehoeften vaststellen om, 
waar nodig, de oppervlakte en de structuur 
en functies te verbeteren, alsook manieren 
om de voornaamste bedreigingen en 
pressiefactoren aan te pakken. 

— Prioritaire gebieden voor actie 
identificeren op regionaal/nationaal 
niveau, inclusief prioritaire gebieden voor 
herstel, waar het habitatgebied verloren is 
gegaan / is verminderd of slechter wordt, 
om bij te dragen tot het bereiken van een 
gunstige staat van instandhouding in de 
biogeografische regio, zowel binnen als 
buiten het Natura 2000-netwerk (zie 4.4 en 
5.5). 

Alle biogeografische regio’s 
van de EU. 

Alle EU-lidstaten waar de 
habitat voorkomt. 

Alle Natura 2000-gebieden 
die voor dit habitattype zijn 
aangewezen. 

Natuurbeschermings- en 
landbouwautoriteiten van de 
lidstaten. 

Nationale deskundigen. 

Actie op 
korte 
termijn 
(binnen 
twee jaar). 
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— Technische specificaties voor 
agromilieupakketten en andere 
regelingen ontwikkelen ter ondersteuning 
van de instandhouding van habitat 6210. 

2.3. Instandhoudingsdoelstellingen 
op gebiedsniveau voor 
Natura 2000-gebieden 
evalueren/vaststellen om de 
bijdrage ervan tot het bereiken 
van een gunstige staat van 
instandhouding van deze 
habitat op nationaal, 
biogeografisch en EU-niveau te 
maximaliseren (zie 4.4). 

— Een analyse uitvoeren van de rol van 
het Natura 2000-netwerk bij de 
verwezenlijking van de voor deze habitat 
vastgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen op 
biogeografisch en nationaal niveau. 

— Een analyse uitvoeren van het relatieve 
belang van elk Natura 2000-gebied voor 
de instandhouding van de habitat. 

— Waar nodig of passend de 
instandhoudingsdoelstellingen voor dit 
habitattype in Natura 2000-gebieden 
herzien of bijwerken. 

Alle biogeografische regio’s 
van de EU. 

Alle EU-lidstaten waar de 
habitat voorkomt. 

Alle Natura 2000-gebieden 
die voor dit habitattype zijn 
aangewezen. 

Milieu- en landbouwautoriteiten van 
de lidstaten. 

Beheerders van Natura 2000-
gebieden. 
Beheersautoriteiten voor de 
strategische GLB-plannen, 
plattelandsontwikkelingsorganisaties. 

Landbouwersorganisaties, lokale 
actiegroepen. 

Nationale deskundigen. 

Actie op 
korte tot 
middellange 
termijn 
(binnen 
twee tot 
vijf jaar). 

2.4. Strategische acties buiten het 
Natura 2000-netwerk 
vaststellen, rekening houdend 
met de bedekkingsgraad van 
deze habitat in het netwerk en 
connectiviteitsproblemen 
(zie 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 en 6.3). 

— Een analyse uitvoeren van 
versnipperings- en 
connectiviteitsproblemen met betrekking 
tot dit habitattype in het hele 
verspreidingsgebied ervan (op 
biogeografisch en nationaal niveau). 

— Gebieden buiten de Natura 2000-
gebieden identificeren en inventariseren 
die belangrijk zijn voor deze habitat en die 
bijdragen tot de samenhang van het 
netwerk. 

Doelstelling 3: instandhoudingsmaatregelen voor habitat 6210 vaststellen en uitvoeren, met inbegrip van habitatherstel, met het oog op de 
verwezenlijking van de geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen op biogeografisch, nationaal en gebiedsniveau 
Kernacties Benodigde activiteiten, middelen, input 

en hulpbronnen 
Geografisch 
toepassingsgebied  

Verantwoordelijkheden Tijdschema 
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3.1 In het licht van de op 
biogeografisch, nationaal en 
gebiedsniveau vastgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen 
specifieke 
instandhoudingsmaatregelen 
vaststellen en uitvoeren, met 
inbegrip van habitatherstel in 
gebieden waar habitat 6210 is 
aangetast en waar habitat 
6210 is verdwenen (zie 
punt 5.2). 

— Kernacties vaststellen in Natura 2000-
gebieden en buiten het Natura 2000-
netwerk. 
— Richtsnoeren voor het beheer van de 
habitat ontwikkelen, testen en uitvoeren, 
met waar nodig regionale aanpassingen. 
— Op nationaal of biogeografisch niveau 
(van lidstaten) de vaststelling van passende 
habitatinstandhoudingsmaatregelen in 
Natura 2000-beheerplannen of andere 
beheerinstrumenten bevorderen en 
mechanismen ontwikkelen voor de 
uitvoering ervan. 
— Belangrijke gebieden voor de 
instandhouding van de habitat 
identificeren en in die gebieden 
beheersmaatregelen op maat uitvoeren. 
— Prioritaire gebieden voor habitatherstel 
identificeren en de haalbaarheid van 
herstel onderzoeken.  
— Herstelplannen voor grasland opstellen 
en uitvoeren. 
— Herstel- en 
instandhoudingsmaatregelen steunen: 
agromilieu- en andere steunregelingen, 
waaronder investeringsbetalingen en steun 
voor maatregelen voor collectieve acties 
om het inkomen uit landbouwactiviteiten 
te verhogen (pijler I en pijler II van het GLB 
en andere fondsen). 
— Lokaal ondersteunde kleinschalige 
projecten gericht op herstel of 
instandhouding van de habitat in het hele 
verspreidingsgebied ervan bevorderen. 

Instandhoudingsmaatregelen: 
alle gebieden waar de habitat 
voorkomt. 

Habitatherstel: de 
vastgestelde prioritaire 
gebieden voor actie op 
regionaal/nationaal niveau 
(historisch 
verspreidingsgebied). 
Gebieden waar de habitat 
kort geleden verloren is 
gegaan of is aangetast. Met 
name in landen en regio’s 
waar een aanzienlijk deel van 
het historische gebied 
verloren is gegaan. 

Milieu- en landbouwautoriteiten van 
de lidstaten. 

Beheersautoriteiten voor de 
strategische GLB-plannen, 
plattelandsontwikkelingsorganisaties. 

Landbouwers, lokale actiegroepen. 

Actie op 
korte tot 
middellange 
termijn 
(binnen 
twee tot 
vijf jaar). 
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— Resultaten monitoren en beoordelen. 

3.2 De habitat in geschikte 
gebieden opnieuw creëren 
(zie 5.3). 

— Beoordelen of het haalbaar is om de 
habitat opnieuw te creëren. 
— Waar nodig een plan voor het opnieuw 
creëren van grasland opstellen en 
uitvoeren. Op selectieve wijze grassoorten 
introduceren via het inoculeren van gras, 
zaaien, herbeplanting of het uitstrooien 
van groen hooi. Zorgen voor toevoer van 
zaden en vegetatief materiaal uit de regio 
voor het opnieuw creëren van grasland. 
— Technische bijstand verlenen (bodem- 
en vegetatiedeskundigen, ecologen enz.) 
voor het opnieuw creëren van de habitat. 
— Financiering voor het opnieuw creëren 
verstrekken: nationale en EU-middelen. 

Landen en regio’s waar een 
aanzienlijk deel van het 
historische gebied verloren is 
gegaan en/of versnippering 
moet worden tegengegaan 
om GSI te bereiken. 

Milieu- en landbouwautoriteiten van 
de lidstaten. 

Landbouwers, lokale actiegroepen. 

Actie op 
korte tot 
middellange 
termijn 
(binnen 
twee tot 
vijf jaar). 

 

Doelstelling 4: zorgen voor ecologische verbindingen in het gehele verspreidingsgebied van habitat 6210, onder meer door herstel van gebieden 
buiten het Natura 2000-netwerk, overeenkomstig de  vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen op biogeografisch en nationaal niveau 
Kernacties Benodigde activiteiten, middelen, input en 

hulpbronnen 
Geografisch 
toepassingsgebied  

Verantwoordelijkheden Tijdschema  

4.1. In het licht van de op 
biogeografisch, nationaal en lokaal 
niveau vastgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen 
een programma voor het behoud 
van groene infrastructuur buiten 
Natura 2000-gebieden 
vaststellen, met inbegrip van 
habitatherstel in aangetaste en 
verloren gegane gebieden die 
belangrijk zijn om ecologische 
verbindingen te verschaffen voor 

— De versnippering van de habitat analyseren en 
vaststellen welke gebieden cruciaal zijn voor 
connectiviteit.  

— Vloeit voort uit actie 2.4. Een analyse uitvoeren 
van de rol van het gebied buiten het Natura 2000-
netwerk om de versnippering te verminderen en de 
connectiviteit te verbeteren voor dit habitattype. 

— Een strategie, plan of programma ontwikkelen en 
uitvoeren om de ecologische verbindingen tussen 
habitatgebieden en relevante populaties van 
bijbehorende soorten te verbeteren. 

De gebieden die zijn 
aangeduid als belangrijk 
voor connectiviteit in 
het gehele bereik en 
verspreidingsgebied van 
de habitat in alle 
biogeografische regio’s. 
 
 
 

Milieuautoriteiten van 
de lidstaten, 
beheersautoriteiten voor 
het Elfpo en EFRO. 

Landbouwers, lokale 
actiegroepen, relevante  
belanghebbenden. 

Nationale deskundigen. 

Actie op korte 
tot middellange 
termijn (binnen 
twee tot 
vijf jaar). 
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de habitat en de bijbehorende 
soorten (zie 5.4). 

4.2. Maatregelen treffen om verdere 
versnippering tegen te gaan door 
onderhoud of herstel van 
geschikte gebieden. 

— Relevante instandhoudings- en 
herstelmaatregelen uit hoofde van de acties 1.1, 1.2, 
1.3, 3.1 en 3.2 uitvoeren. 

— Financiering en steun verlenen aan de 
maatregelen die nodig zijn om versnippering tegen 
te gaan en de connectiviteit te verbeteren in het 
kader van nationale en EU-fondsen. 

 

Doelstelling 5: de kennis, de beoordeling van de staat van instandhouding en de monitoring met betrekking tot habitat 6210 verbeteren  
 
Kernacties  Benodigde activiteiten, middelen, input en 

hulpbronnen 
Geografisch 
toepassingsgebied  

Verantwoordelijkheden Tijdschema  

5.1. Geharmoniseerde methoden voor 
het beoordelen van 
verspreidingsgebied, oppervlakte, 
structuur en functies, trends en 
toekomstperspectieven 
ontwerpen en doorvoeren, die het 
mogelijk maken de staat van 
instandhouding te vergelijken 
tussen landen, rekening houdend 
met de variabiliteit van de habitat 
in het natuurlijke 
verspreidingsgebied ervan (zie 6.1, 
6.2, 6.3). 

— De interpretatie van het habitattype delen, 
bespreken en evalueren met de lidstaten, bv. tijdens 
biogeografische seminars en evenementen op EU-
niveau. 

— De in de lidstaten gebruikte methoden vergelijken 
en delen en een reeks erkende normen en 
methoden ontwikkelen voor de beoordeling en 
monitoring van de staat van instandhouding in alle 
staten die tot het verspreidingsgebied behoren. 

— Gunstige referentiewaarden definiëren. 

Het gehele bereik en 
verspreidingsgebied van 
de habitat. 
Biogeografische regio’s 
en landen waar de 
habitat voorkomt. 

Milieuautoriteiten van 
de lidstaten.  

Nationale deskundigen. 

Actie op korte 
tot middellange 
termijn (binnen 
twee tot 
vijf jaar). 

5.2. Standaardmethoden ontwikkelen 
voor de identificatie en 
kwantificering van bedreigingen 

— Methoden voor de beoordeling van bedreigingen 
en pressiefactoren voor de habitat definiëren. 
Beschikbare methoden analyseren. 
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en pressiefactoren voor dit 
habitattype 
(zie 6.1, 6.2, 6.3). 

— Gemeenschappelijke normen 
overeenkomen voor de beoordeling van 
bedreigingen en pressiefactoren voor dit 
habitattype. 

 

Doelstelling 6: de uitvoering van het actieplan bevorderen, kennis en ervaring op het gebied van de bescherming en het beheer van habitat 6210 
verspreiden en uitwisselen 
Kernacties  Benodigde activiteiten, middelen, input en 

hulpbronnen 
Geografisch 
toepassingsgebied  

Verantwoordelijkheden Tijdschema  

6.1. Een communicatiestrategie 
ontwikkelen en de uitvoering 
en coördinatie van het 
actieplan bevorderen.  

— Het actieplan verspreiden en bespreken 
tijdens regionale en nationale evenementen (bv. 
biogeografische seminars en evenementen in het 
kader van Natura 2000, landbouwworkshops 
enz.). 

— Alle relevante instandhoudingsmaatregelen 
voor dit habitattype opnemen in het prioritaire 
actiekader voor Natura 2000 (2021–2027). 

— Gemeenschappelijke doelen en 
gecoördineerde acties bevorderen 
overeenkomstig dit EU-habitatactieplan voor 
habitat 6210. 

— Op EU-niveau steun verlenen en bekendheid 
geven aan de positieve rol van extensieve 
veehouderij voor het behoud van de 
biodiversiteit. 

— Participatiemechanismen ontwikkelen ter 
bevordering van de betrokkenheid van 
landbouwers, bewustmaking en motivatie van 
belanghebbenden om een passend beheer van 
deze habitat te stimuleren. 

— Educatie/bewustmaking van lokale 
autoriteiten, maatschappelijke organisaties, 
beleidsmakers en andere relevante 

Alle landen en 
regio’s waar de 
habitat voorkomt. 

Milieuautoriteiten van de lidstaten. 

Nationale deskundigen. 

 

Actie op 
korte termijn 
(binnen 
twee jaar). 
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overheidsdiensten en -instanties met betrekking 
tot het belang van halfnatuurlijke graslanden voor 
de biodiversiteit en de waarden en diensten die zij 
de maatschappij bieden, bevorderen. 

6.2. Informatie-uitwisseling tussen 
lidstaten en regio’s over 
nationale/regionale 
actieplannen, beheer, 
ervaringen met betrekking tot 
instandhouding en herstel. 

— Deskundigengroepen vormen om ervaringen 
uit te wisselen.  

— Relevante workshops, biogeografische 
seminars en daarmee samenhangende 
evenementen organiseren en eraan deelnemen. 

— Beste praktijken en initiatieven die de habitat 
in het gehele verspreidingsgebied ten goede 
komen, bevorderen en verspreiden. 

Milieu- en landbouwautoriteiten van 
lidstaten.  
Plattelandsontwikkelingsorganisaties. 
Nationale deskundigen. 
Landbouwers, lokale actiegroepen. 
Relevante belanghebbenden.  
 

Actie op 
korte termijn 
(binnen 
twee jaar). 
 

6.3. Beheersrichtsnoeren en goede 
praktijken voor het beheer en 
de instandhouding van de 
habitat ontwikkelen en 
bevorderen. 

— Deskundigengroepen, workshops, 
biogeografische evenementen bevorderen met 
het oog op de ontwikkeling van richtsnoeren en 
de bevordering van beste praktijken. 

— Richtsnoeren voor landbouwers en relevante 
belanghebbenden ontwikkelen en verspreiden, de 
uitvoering daarvan bevorderen en ondersteunen. 

Actie op 
korte termijn 
(binnen 
twee jaar). 

6.4. Voor steunregelingen 
soortgelijke benaderingen 
ontwikkelen (bv. met 
betrekking tot doelen en 
soorten subsidies, stimulansen 
enz.). 

— De financiële behoeften, steunregelingen en 
stimulansen analyseren met deskundigengroepen 
inzake financiering in de 
programmeringsprocessen voor EU-financiering. 

— Regionale plannen opstellen. 

— Samenwerkingsprojecten ontwikkelen. 

Actie op 
korte termijn 
(binnen 
twee jaar). 
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1. INLEIDING EN ACHTERGROND 
 
In het kader van het EU-actieplan voor de natuur, de mensen en de economie 
(COM(2017) 198 final) heeft de Europese Commissie zich, in samenwerking met de 
lidstaten en belanghebbenden, verbonden tot het ontwikkelen en bevorderen van de 
uitvoering van EU-actieplannen voor twee van de meest bedreigde habitattypen in de EU. 

Dit actieplan is bedoeld als leidraad om habitat 6210 “droge halfnatuurlijke graslanden en 
struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (*gebieden waar 
opmerkelijke orchideeën groeien)”, die wordt beschermd krachtens de habitatrichtlijn2, in 
een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. 

Deze graslanden komen op vrijwel het gehele Europese continent voor, van laagland tot 
berggebieden, behoren tot de meest soortenrijke plantengemeenschappen in Europa en 
herbergen een groot aantal zeldzame en bedreigde soorten. 

Dit actieplan is gericht aan iedereen die belang heeft of betrokken is bij de instandhouding 
en het beheer van dit habitattype en bij de uitvoering van maatregelen voor de 
instandhouding ervan, waaronder overheidsorganisaties en ngo’s, lokale 
gemeenschappen en belanghebbenden, deskundigen op het gebied van habitats enz.  

Naar verwachting zal het actieplan worden gebruikt: 

- voor de ontwikkeling van de nodige instrumenten op EU- en nationaal niveau en voor 
de vaststelling, bevordering en uitvoering van acties in het kader van het 
landbouwbeleid (bv. agromilieuregelingen), door het LIFE-programma gefinancierde 
projecten en projecten in het kader van andere milieubeleidsmaatregelen en -acties 
(bv. ter bestrijding van eutrofiëring, stikstofdepositie enz.); 

- als referentiedocument voor gebiedsbeheerders voor de ontwikkeling en uitvoering 
van instandhoudingsmaatregelen en als kennisbasis om een beter inzicht te krijgen in 
graslandbeheer. 

Aangezien droge graslanden doorgaans vergelijkbare problemen en behoeften op het 
gebied van instandhoudingsbeheer hebben, kan dit actieplan bovendien ook worden 
gebruikt voor het beheer van andere graslandgemeenschappen die niet helemaal onder 
de definitie van dit habitattype vallen. 

De Europese Commissie heeft al eerder beheersrichtsnoeren voor dit habitattype 
gepubliceerd3. In dit actieplan wordt een deel van de in die beheersrichtsnoeren 
opgenomen informatie aangevuld en geactualiseerd, en wordt geprobeerd in te gaan op 
alle relevante aspecten, rekening houdend met de verschillende omstandigheden in het 
geografische verspreidingsgebied van deze habitat. 

                                                 
2 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 
L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
3 Zie: Management of Natura 2000-habitats (beheer van Natura 2000-habitats): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm  
en in het bijzonder * Semi-natural dry grasslands (Festuco-Brometalia) 6210 (* droge halfnatuurlijke 
graslanden (Festuco-Brometalia) — habitat 6210): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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Dit actieplan bevat een beschrijving van het habitattype, de verspreiding en staat van 
instandhouding ervan en de relaties ervan met andere habitattypen en soorten die worden 
beschermd krachtens de EU-natuurrichtlijnen4. In het actieplan worden de belangrijkste 
bedreigingen en pressiefactoren onderzocht en de belangrijkste acties gepresenteerd die 
nodig zijn om deze aan te pakken. De in dit actieplan voorgestelde maatregelen zijn gericht 
op de instandhouding en het herstel van dit habitattype waar dat nodig is, maar voorzien 
ook in de behoefte aan meer kennis en betere monitoring. 
 
1.1 Geografisch toepassingsgebied van het actieplan  

Dit actieplan heeft betrekking op alle biogeografische regio’s en lidstaten van de Europese 
Unie waar het habitattype voorkomt. Volgens de referentielijsten voor de biogeografische 
regio’s (bijgewerkt in april 20185) komt habitat 6210 in 25 lidstaten en 7 biogeografische 
regio’s voor.  In sommige landen komt dit habitattype in meer dan één biogeografische 
regio voor, zoals weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 1: lidstaten waar habitattype 6210 volgens de referentielijsten voorkomt 

Regio 
LS AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK VK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acroniemen van de lidstaten.  AT: Oostenrijk; BE: België; BG: Bulgarije; CZ: Tsjechië; DE: Duitsland; DK: 

Denemarken; EE: Estland; ES: Spanje; FI: Finland; FR: Frankrijk; HR: Kroatië; HU: Hongarije; IE: Ierland; IT: 
Italië; LT: Litouwen; LV: Letland; LU: Luxemburg; NL: Nederland; PL: Polen; PT: Portugal; RO: Roemenië; SE: 
Zweden; SI: Slovenië; SK: Slowakije; VK: Verenigd Koninkrijk. 

Acroniemen biogeografische regio’s. ALP: alpiene regio; ATL: Atlantische regio; BLS: regio van de Zwarte 
Zee; BOR: boreale regio; CON: continentale regio; MED: mediterrane regio; PAN: Pannonische regio. 

  
                                                 
4 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) en vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 20 van 26.01.2010, blz. 7). 
5 Referentielijsten, beschikbaar op: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-
natura-2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DEFINITIE, BESCHRIJVING EN ECOLOGISCHE KARAKTERISERING  

2.1. Definitie en beschrijving van de habitat 

Volgens de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie 
(Europese Commissie (EC), 2013) bestaat habitat 6210 uit plantengemeenschappen die 
behoren tot twee orden binnen de plantensociologische klasse Festuco-Brometea: de 
steppengraslanden of subcontinentale graslanden (de orde Festucetalia valesiacae) en de 
graslanden van meer oceanische en submediterrane regio’s (de orde Brometalia erecti of 
Festuco-Brometalia). Bij de laatstgenoemde wordt onderscheid gemaakt tussen primaire 
droge graslanden van het verbond Xerobromion en secundaire (halfnatuurlijke) halfdroge 
graslanden van het verbond Mesobromion (of Bromion) met Bromus erectus6. 

Het vegetatietype wordt als prioritair type beschouwd als het om een gebied gaat waar 
opmerkelijke orchideeën groeien en waarvoor geldt: het gebied herbergt een rijkdom aan 
orchideeënsoorten, het gebied herbergt een belangrijke populatie van ten minste één 
orchideeënsoort die op het nationale grondgebied als zeldzaam of (zeer) bedreigd wordt 
beschouwd, of het gebied herbergt een of meer orchideeënsoorten die op het nationale 
grondgebied als zeldzaam of uitzonderlijk worden beschouwd. 

Meer informatie over de definitie van de habitat volgens de handleiding voor de 
interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie en andere indelingssystemen (het 
natuurinformatiesysteem van de EU (EUNIS) en de Europese checklist van vegetatie) is 
opgenomen in bijlage 1. 

De graslanden van habitat 6210 behoren tot de meest soortenrijke 
plantengemeenschappen in Europa wat betreft het aantal plantensoorten per 
oppervlakte-eenheid, met in veel regio’s meer dan tachtig plantensoorten per m2 
(WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 2015). De grootste rijkdom aan plantensoorten ter 
wereld in gebieden kleiner dan 100 m2 doet zich voor in voedselarme graslanden, met 
name in gemaaide groeiplaatsen van halfdroge basifiele graslanden (de orde 
Brachypodietalia pinnati binnen de klasse Festuco-Brometea) (Janišová et al. 2011, Wilson 
et al., 2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

                                                 
6 Er moet echter worden opgemerkt dat in versie EUR25 van de handleiding voor de interpretatie van de 
habitattypen van de Europese Unie (2003) habitat 6240* is toegevoegd. Dit type omvat expliciet de sub-
Pannonische steppengraslanden van het verbond Festucion vallesiacae, die voorheen volledig tot habitat 
6210 werden gerekend. 
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Plantengemeenschappen van het verbond Bromion erecti, die worden onderhouden door maaien, 
in de Witte Karpaten (Iveta Škodová). 
 

Het gemeenschapstype wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan grassen en 
kruiden, waarin kalkminnende soorten (die van kalkrijke grond houden) ten minste matig 
vertegenwoordigd zijn. Sommige soorten houden verband met hooggroeiende vegetatie, 
andere met boszomen en open plekken in het bos; andere soorten zijn meer kenmerkend 
voor open grasland met zowel hoge als lage vegetatie. De drogere en extremere subtypen 
omvatten een mozaïek van zeer soortenrijke cryptogame gemeenschappen (mossen en 
korstmossen), tussen de hogere planten of op stukjes vrijwel kale grond. 

De meeste groeiplaatsen zijn van secundaire oorsprong, in de plaats gekomen van 
vroegere warmteminnende bossen, en zijn het product van voormalige extensieve 
beweiding. In Midden-Europa zijn sommige graslandgebieden overblijfselen van vroeg-
holocene steppen (Chytrý et al. 2007). Kleinschalige natuurlijke groeiplaatsen van deze 
graslanden, die ook zonder begrazing blijvend lijken te zijn (bv. in Polen), komen voor waar 
bossen niet kunnen groeien als gevolg van edafische factoren, bv. op zeer ondiepe bodems 
rondom rotspartijen of op instabiele gronden op steile hellingen (Ellenberg & Leuschner 
2010). 

Deze graslanden bevatten een groot aantal zeldzame en bedreigde soorten, waaronder 
enkele plantensoorten die zijn opgenomen in bijlage II van de habitatrichtlijn (bv. Pulsatilla 
slavica, Gentianella anglica). De met deze habitat verbonden ongewervelde fauna, met 
name vlinders en andere ongewervelde dieren, is eveneens vermeldenswaardig.  Hiertoe 
behoort een aantal in de habitatrichtlijn vermelde vlindersoorten, zoals Colias myrmidone 
(bijlage II) en Maculinea arion (tijmblauwtje, bijlage IV). De habitat is een topprioriteit voor 
de instandhouding van wilde soorten bestuivers, waaronder wilde bijen en andere 
vliesvleugeligen, vliegen (bijvoorbeeld zweefvliegen, roofvliegen, wolzwevers), vlinders en 
motten (zie punt 2.4 over verwante soorten en punt 2.2 over voordelen en 
ecosysteemdiensten). 

2.1.1 Identificatie van de prioritaire habitat 
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De prioritaire habitat 6210 “droge halfnatuurlijke 
graslanden en struikvormende-facies op 
kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) 
(*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)” 
in het mediterrane gebied is uitzonderlijk rijk aan 
orchideeën van de geslachten Ophrys, Orchis, 
Neotinea en Serapias. 

Sommige graslandgemeenschappen in de Karpaten 
zijn ook bekend vanwege hun rijkdom aan orchideeën. 
Daar komen in deze habitat zo’n twintig soorten 
orchideeën voor (Jongepierová 1995). 

In Letland worden deze graslanden als prioritaire 
habitat beschouwd wanneer zij enkele van de 
volgende orchideeënsoorten herbergen: Orchis 
militaris, O.ustulata, O.morio, O.mascula (Auniņš 
2013). 

De moeilijkheid om de prioritaire habitat 6210* te 
identificeren kan in verband worden gebracht met de 
korte levensduur van orchideeënpopulaties in 
sommige gebieden. Zo werd in Ierland tijdens een 
onderzoek van halfnatuurlijk grasland in het ene jaar 
een indrukwekkende bloei van Ophrys apifera en 
Ophrys insectifera in een gebied waargenomen, 
terwijl daar in de daaropvolgende jaren weinig tot 
geen orchideeën werden aangetroffen (O’Neill et al. 
2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Als sommige gebieden worden geïdentificeerd als de orchideeënrijke prioritaire habitat 
6210* en andere als de niet-prioritaire habitat 6210, bestaat het gevaar dat deze laatste 
in feite orchideeënrijke gebieden kunnen zijn die wat de bloei van de orchideeën betreft 
een “rustperiode” doormaken. 

Voor de monitoring en het beheer van de twee varianten van deze habitat kan een 
voorzorgs- en alomvattende benadering worden gevolgd, waarbij alle gebieden als 
potentiële orchideeënrijke habitat 6210*-gebieden worden behandeld en 
dienovereenkomstig worden beheerd; als alternatief kan er een afwachtende benadering 
worden gevolgd, waarbij de identificatie van habitat 6210*-gebieden pas na 
opeenvolgende jaren van monitoring plaatsvindt. Het gevaar van deze laatste benadering 
schuilt erin dat belangrijke orchideeëngebieden kwetsbaarder zijn voor verslechtering als 
gevolg van de negatieve effecten van verbossing en verlating op de ontkieming van 
orchideeënzaad. Dergelijke gebieden kunnen verloren gaan als gevolg van ontoereikend 
beheer of een gebrek aan beheer voordat het belang ervan op de juiste waarde wordt 
geschat. 

2.1.2 Dynamische fasen van successie 

Struikgewassen en houtvegetatie, die zich ontwikkelen als het beheer verslapt, worden 
ook beschouwd als onderdeel van habitat 6210. 
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Het is vaak moeilijk om de habitat in het mozaïek met warmteminnende 
zoomgemeenschappen en warmteminnende struiken te identificeren en in kaart te 
brengen. Dergelijke mozaïeken komen vaak voor, soms als gevolg van successie. In de 
handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie wordt een 
nogal brede interpretatie van habitat 6210 aanbevolen, waarbij ook enkele vormen van 
kruidachtige zoomgemeenschappen (bijvoorbeeld Geranion sanguinei), als belangrijke 
toevluchtsoorden voor warmteminnende plantensoorten, en boom- of struikopslag in 
verband met deze graslanden worden meegerekend. 

2.1.3 Verschillen tussen landen en regio’s. Interpretatieproblemen 

Habitattype 6210 omvat veel verschillende graslandgemeenschappen die gewoonlijk 
worden ingedeeld in de plantensociologische klasse Festuco-Brometea. In Frankrijk 
worden bijvoorbeeld 39 subtypen erkend (Besettitti et al. 2005). 

Omdat er geen internationaal gestandaardiseerde kennis van dit type vegetatie bestaat, 
worden in de Interpretation Manual of EU habitats (handleiding voor de interpretatie van 
de habitattypen van de Europese Unie) (EC, 2013) de volgende habitattypen in aanmerking 
genomen: 

- 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende 
bodems en 6210* gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien; 

- 6240* Sub-Pannonisch steppengrasland; en  
- 6250* Pannonische steppengraslanden op löss. 

Deze habitats werden gedefinieerd door de combinatie van twee criteria: i) de 
aanwezigheid van plantengeografisch gezien belangrijke (sub)continentale en 
Pannonische soorten, en ii) het type geologisch substraat. De definities van deze drie 
habitats overlappen echter grotendeels, waardoor ze voor 
natuurbeschermingsdoeleinden en in de wetenschappelijke praktijk moeilijk toepasbaar 
zijn. Op basis van de floristische samenstelling is het soms moeilijk om te bepalen tot welk 
habitattype de graslanden van het verbond Festucion valesiacae behoren. Dit heeft ertoe 
geleid dat hetzelfde habitattype in verschillende EU-lidstaten verschillend wordt 
geïnterpreteerd (Mucina et al. 2016). 

De indeling van bepaald grasland als habitat 6210 of 6240* is niet altijd eenduidig7. Dit 
probleem doet zich bijvoorbeeld voor aan de Pools-Duitse grens (het lagere gedeelte van 
de Odervallei). In Polen werd besloten habitat 6240* helemaal niet op te nemen op de 
nationale referentielijst en worden alle warmteminnende graslanden bijgevolg ingedeeld 
als habitat 6210. Aan de Duitse kant van dezelfde vallei worden vergelijkbare graslanden 
ingedeeld als habitat 6240*. Het gevolg is dat de Duitse graslanden habitats met hoge 
prioriteit zijn en de Poolse niet. Deskundigen zetten vraagtekens bij de samenhang van de 
Poolse aanpak met de aanpak in de buurlanden (Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, 
Barańska et al. 2014b). 

                                                 
7 In de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie overlapt de definitie van 
habitattype 6210 ten dele de definitie van de habitat sub-Pannonisch steppengrasland (6240*) of is in ieder 
geval het onderscheid tussen deze twee typen niet duidelijk genoeg. Habitat 6240* werd later toegevoegd 
tijdens het EU-uitbreidingsproces, zonder dat de overlap met de ongewijzigde definitie van habitat 6210 
werd gecorrigeerd.  
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In Frankrijk en Italië verschilt de interpretatie van de subcontinentale steppengraslanden 
Stipo capillatae-Poion carniolicae. In Frankrijk worden deze als onderdeel van habitattype 
6210 beschouwd, terwijl ze in Italië tot habitat 6240* behoren. 

In Slowakije, Roemenië en de omliggende landen wordt Midden-Europees xerotherm 

steppengrasland op het niveau van habitats niet op duidelijke en eenvormige wijze 

ingedeeld. 

In het noordoosten van Europa bevindt dit habitattype zich aan de noordelijke rand van 
het verspreidingsgebied ervan en zijn de meeste van de typische soorten, aan de hand 
waarvan habitat 6210 in de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de 
Europese Unie wordt beschreven, niet aanwezig. Dit kan ook interpretatieproblemen 
opleveren. 

Bovendien leiden floristische verschillen tussen de mediterrane en gematigde 
groeiplaatsen van sommige droge graslanden vaak tot een verkeerde interpretatie en 
problemen bij het indelen van bepaalde groeiplaatsen in de juiste categorie (Apostolova 
et al. 2014). 

Bijlage 1 bevat uitvoeriger informatie over de interpretatie en definitie van dit habitattype 
volgens verschillende indelingssystemen. 
 
2.1.4 Conclusies en aanbevelingen 

 Het is van belang dat de interpretatie van het habitattype met de landen wordt gedeeld 
en geëvalueerd tijdens biogeografische seminars en relevante evenementen op EU-
niveau. Eenmaking van de interpretatie in alle lidstaten is niet waarschijnlijk; niettemin 
moeten de lidstaten en de nationale deskundigen op de hoogte zijn van de 
interpretaties in andere landen. De uitwisseling van basisgegevens over de identificatie 
van habitats, zoals plantensociologische gegevens en beschrijvingen en foto’s van 
gebieden, moet worden bevorderd. Op EU-niveau kunnen normen voor dergelijke 
uitwisseling van gegevens worden vastgesteld. Deze kwestie zou erbij gebaat zijn als er 
ook besprekingen zouden plaatsvinden tijdens gezamenlijke seminars met 
biogeografische regio’s (niet slechts een-op-een). 

 Een herziening van de definitie van de habitats 6210 en 6240 in de handleiding voor de 
interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie lijkt eveneens wenselijk.  

 Omdat de habitat vaak een element is van mozaïeken van dynamische vegetatie, moet 
bij de planning van het beheer rekening worden gehouden met de bredere ruimtelijke 
context (d.w.z. het gehele mozaïek). De planning met betrekking tot de instandhouding 
van de habitat mag doorgaans niet beperkt blijven tot de overgebleven gebieden van 
habitat 6210.  
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2.2 Ecologische vereisten 

De structurele en floristische kenmerken van dit habitattype worden sterk beïnvloed door 
klimatologische factoren, topografische kenmerken, de bodemtoestand en 
beheerspraktijken. Inzicht in de belangrijkste ecologische vereisten, die op nationaal en 
lokaal niveau kunnen verschillen, is van cruciaal belang om instandhoudingsmaatregelen 
met het oog op een gunstige staat van instandhouding te kunnen treffen, zoals 
voorgeschreven in artikel 6, lid 1, van de habitatrichtlijn. 

2.2.1 Bodem (inclusief de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen) 

De bodem wordt beschouwd als de belangrijkste factor die bepalend is voor de 
samenstelling van de planten- en diersoorten van deze habitat. De hoeveelheid vocht in de 

bodem behoort tot de belangrijkste omgevingsfactoren die verantwoordelijk zijn voor de 

variabiliteit van de vegetatie van de klasse Festuco-Brometea. 

In het algemeen wordt deze klasse van droge graslanden aangetroffen op droge, goed 
gedraineerde gronden, van neutraal tot alkalisch. Zij komt voor op dunne of diepe bodems, 
op kalkhoudende gesteenten en naakte kalksteenbodems, en op zandgronden met een 
zeer laag carbonaatgehalte en neutrale reactie. 

Sommige soorten droog grasland groeien ook op basenarme zure bodems (Chytrý et al. 
2007) en komen sporadisch voor op basenrijk vulkanisch gesteente (Škodová et al. 2014) 
of zeldzame kalkhoudende vulkanische ontsluitingen (Badberg in Duitsland). 

De belangrijkste factoren voor het voorkomen van dit habitattype in Midden- en Noord-
Europa zijn een laag gehalte aan voedingsstoffen en een droge bodem in de zomer. 
Anderzijds kunnen deze gemeenschappen in een mediterraan klimaat meestal uitsluitend 
op bodems met extra bodemvochtigheid (freatische bodems) onder in valleien leven (bv. 
in Spanje); toenemende zomerdroogte en bodemerosie kunnen tot ingrijpende 
veranderingen van de structuur en de floristische samenstelling leiden, ten gunste van 
eenjarige droogtebestendige soorten (bv. in Italië). 

2.2.2 Topografie 

Deze graslanden komen overwegend voor op lage tot gematigde hoogte in Midden- en 
Noord-Europa (bv. 200–400 m). In Zuid-Europa kunnen ze op grotere hoogten voorkomen, 
bv. in Spanje (de hoogte kan variëren tussen 400 en 2 000 m), Italië, Duitsland en 
Roemenië (in het alpiene gebied aangetroffen in bergstreken tussen 300 en 800 m). 

De habitat komt voor in open vlakke gebieden, op hellingen of in licht hellende gebieden 
op warmteminnende locaties op het zuiden of het westen (bv. in Slowakije, Luxemburg, 
Polen), op hellingen in rivierdalen, op hooggelegen alluviale terrassen en in zonnige 
bosranden (Litouwen). 

2.2.3 Klimaat 

Door een herhaalde daling van de neerslaghoeveelheid en/of temperaturen gedurende 
een langere periode kan de floristische samenstelling veranderen, wat leidt tot 
veranderingen in de bijbehorende diersoorten. 
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2.3 Verwante habitats 

Andere habitattypen houden verband of zijn verwant met habitat 6210 en kunnen van 
invloed zijn op het beheer ervan. Sommige habitats zijn verwant met habitat 6210 wat de 
dynamiek en ecologische successie betreft, of vormen habitatmozaïeken. 

Aangezien de gradiënt van de omgevingsomstandigheden van droge graslanden continu 
is, bevindt de vegetatie van habitat 6210 zich vaak in een overgang naar andere 
vegetatietypen, waaronder duinen (bv. 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie 
(grijze duinen), struikhabitats (40A0 *Subcontinentale peri-Pannonische struikvegetatie, 
5130 Juniperus communis-formaties), verschillende typen graslanden en weidegronden 
(6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410), alkalisch laagveen (7230), en zij 
kunnen een integrerend deel uitmaken van het complexe habitattype naakte, 
kalkhoudende rotsbodem (8240*). Bijlage 1 bevat nadere informatie over de habitattypen 
die in verband kunnen worden gebracht of verwant zijn met habitat 6210. 

Tot de verwante habitattypen die mozaïeken kunnen vormen, behoren ook 
warmteminnende zoomgemeenschappen (bijvoorbeeld Geranion sanguinei) en een 
verscheidenheid aan droge boshabitats zoals 9150, 9170, 91G0 en sommige mediterrane, 
Dacische en Illirische eiken- en eiken-haagbeukenbossen, met inbegrip van natuurlijke 
“steppeachtige” mozaïeken op de boomgrens met de warmteminnende eikenbossen van 
Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis op droog grasland op kalkbodem in Neder-Oostenrijk 
(Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Verwante soorten 

Sommige soorten uit de bijlagen II, IV en V van de habitatrichtlijn en bijlage I van de 
vogelrichtlijn hebben een sterke band met deze habitat en voor de instandhouding ervan 
kan specifiek beheer nodig zijn. Dit habitattype is met name van belang voor ongewervelde 
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soorten, waaronder bestuivers, zoals veel angeldragende vliesvleugeligen, taxa van vliegen 
en vlindersoorten. Hieronder worden enkele relevante soorten genoemd. 

Planten 

Halfdroge graslanden zijn rijk aan zeldzame en beschermde plantensoorten, waaronder 
drie soorten die zijn opgenomen in bijlage II bij de habitatrichtlijn: 

Gentianella anglica (vroege gentiaan) is een zeldzame eenjarige plant die endemisch is in 
het Verenigd Koninkrijk. De plant komt voor in kalkhoudend grasland, voornamelijk op 
steile zuidhellingen met lange zonperioden, een ondiepe bodem (2–5 cm) en bijgevolg zeer 
geringe vruchtbaarheid (WCC 1999). Op de meeste plaatsen behoort de vegetatie tot 
habitat 6210. De plant groeit op kale grond of in dun gras dat open wordt gehouden door 
een combinatie van begrazing en vertrappeling door vee op dunne, droge gronden. In dicht 
gras wordt hij verdrongen en is hij niet opgewassen tegen andere, sterkere soorten. G. 
anglica is sinds 1970 sterk in aantal afgenomen, voornamelijk door het ploegen en 
bemesten van oude kalkgraslanden en de stopzetting van begrazingsactiviteiten op 
overgebleven graslanden. 

Pulsatilla slavica* is endemisch in de Westelijke Karpaten in Polen en Slowakije en als 
prioritaire soort opgenomen in bijlage II van de habitatrichtlijn. In Slowakije komt de plant 
voor op met gras bedekte rotshellingen en relictdennenbossen, sporadisch ook in 
beukenbossen op kalkbodems en dolomieten van heuvelachtige gebieden tot de 
subalpiene vegetatiegordel. In Polen is het verzamelen van deze plant aangemerkt als een 
belangrijke bedreiging. In Slowakije wordt hij bedreigd door habitatverlies als gevolg van 
overwoekering of bebossing (met name Pinus sylvestris en P. nigra), bodemerosie en 
vertrapping rond toeristenroutes, het verzamelen van de planten en steenwinning 
(Mereďa & Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum is een zeldzame orchidee die endemisch is in Europa en die in 
veel landen wordt bedreigd. De plant groeit op kalkhoudende gronden in natuurlijke en 
halfnatuurlijke, droge en mesofiele graslanden of open bosland en komt uitsluitend voor 
in een kleine regio langs de Adriatische kust in Midden- en Zuidoost-Europa. H. adriaticum 
groeit meestal in graslanden die kunnen worden omschreven als de secundaire 
successietoestand van de vegetatieklasse Festuco-Brometea (Bódis et al. 2018). De plant 
wordt onder meer bedreigd door de intensivering van de landbouw, bosbeheer, 
landverlating, invasieve soorten en verzameling. Hij komt in beschermde gebieden in het 
gehele verspreidingsgebied voor en voortdurende monitoring van de populaties wordt 
aanbevolen (Dostalova et al. 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Vogels 

Deze graslanden vormen een leefgebied voor veel bedreigde of zeldzame vogelsoorten, 
waarvan er veel zijn opgenomen in bijlage I van de vogelrichtlijn. Verschillende roofvogels, 
zoals de lannervalk (Falco biarmicus), wespendief (Pernis apivorus), slangenarend 
(Circaetus gallicus) en grauwe kiekendief (Circus pygargus), gebruiken deze graslanden als 
jachtgebied in het broedseizoen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
dieren waarmee zij zich voeden, zoals kleine zoogdieren en hoenderachtigen, aanwezig 
zijn. Een overvloed aan voedsel is cruciaal voor roofvogels die op droog grasland 
overwinteren. Al deze roofvogels hebben grote, open gebieden nodig om te jagen, met 
geschikte hogere vegetatie om te roesten (Croft & Jefferson 1999). 

Veel zangvogelsoorten, waaronder de ortolaan (Emberiza hortulana), sperwergrasmus 
(Sylvia nisoria), boomleeuwerik (Lullula arborea) en grauwe klauwier (Lanius collurio) 
gebruiken deze habitat om te nestelen en te roesten, en hebben erg te lijden onder 
veranderingen in de landbouwmethoden. Tot de overige vogels van bijlage I die in deze 
graslanden broeden, behoren de griel (Burhinus oedicnemus) en de kortteenleeuwerik 
(Calandrella brachydactyla). 

Deze habitat is ook belangrijk voor andere vogelsoorten zoals de klapekster (Lanius 
excubitor), grijze gors (Emberiza cia), geelgors (Emberiza citronella) en nachtzwaluw 
(Caprimulgus europaeus). 

Verlies, versnippering en verslechtering van de habitat als gevolg van veranderingen in de 
landbouw hebben rechtstreekse gevolgen voor vogelsoorten. Een gebrek aan beheer door 
de stopzetting van landbouwactiviteiten of de intensivering van de landbouw, met 
inbegrip van een toename van het gebruik van pesticiden, kunstmest en gier, leidt tot een 
afname van het aantal ongewervelde dieren. Doordat er minder van deze belangrijke bron 
van wintervoedsel beschikbaar is, neemt het verspreidingsgebied in de EU van deze 
vogelsoorten op grote schaal en voortdurend af. Daarnaast leiden verstoringen door de 
mens tijdens het broedseizoen ertoe dat legsels mislukken. 
 
Ongewervelde dieren 

Habitat 6210 is een topprioriteit voor de instandhouding van wilde soorten bestuivers, 
waaronder wilde bijen, vliegen, vlinders en motten. Veel bijen, wespen, sprinkhanen, 
krekels, roofvliegen (Asilidae), zweefvliegen (Syrphidae), wolzwevers (Bombyliidae) en 
andere insecten en spinnen zijn kenmerkend voor deze habitat. Daardoor zijn ook allerlei 
verschillende ongewervelde roofdieren en parasieten typische soorten. 

Kalkgraslanden zijn vooral rijk aan mierensoorten, aangezien die van een warme, droge 
omgeving in gebarsten of rotsachtige grasvelden houden. Deze habitat heeft ook een rijke 
bodemfauna met kleine geleedpotigen, rondwormen, insectenlarven en aardwormen. 
Begraasde graslanden (weilanden) kennen een verscheidenheid aan saprofage (zich 
voedend met rottend organisch materiaal) ongewervelden (insecten, mijten, 
rondwormen) die afhankelijk zijn van de dierlijke uitwerpselen van grazende dieren.  

Deze graslanden bieden ook een belangrijke bron van nectar en stuifmeel voor veel meer 
algemenere insecten. Tijdens het bloeiseizoen huisvesten de graslanden een grote 
diversiteit aan vlinders en andere anthofiele (bloemenbezoekende) insecten: kevers, bijen 
en wespen, onweersbeestjes, zweefvliegen en andere vliegen. Uit een studie waarin 
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gegevens over de verspreiding en nectarproductie van verschillende bloeiende soorten in 
het Verenigd Koninkrijk werden gecombineerd (Baude et al. 2016) bleek dat kalkgrasland 
een van de habitats is waar de grootste hoeveelheid nectar per oppervlakte-eenheid wordt 
geproduceerd door de meest diverse plantaardige bronnen. 

De vlindersoorten die in deze habitat voorkomen, zijn vermeldenswaardig en omvatten 
een aantal soorten met speciale ecologische vereisten. Droge kalkgraslanden zijn de meest 
soortenrijke leefgebieden voor vlinders in Europa (van Swaay, 2002, 2006). Van de 
576 soorten die in Europa inheems zijn, is van 274 (48 %) gemeld dat ze op droge 
graslanden voorkomen, nog meer dan op alpiene en subalpiene graslanden (waar 
261 soorten zijn gemeld) (WallisDeVries & van Swaay 2009). Van deze 274 vlindersoorten 
zijn er 44 (16 %) endemische soorten die alleen in Europa voorkomen. Van de 71 soorten 
die in Europa als bedreigd worden beschouwd, komen er 37 (52 %) voor op kalkgraslanden. 
Tot de typische soorten behoren veel soorten bloeddrupjes (Zygaena) en Hesperiidae, en 
grote opvallende vlinders zoals de koninginnenpage (Papilio machaon) en de koningspage 
(Iphiclides podalirius). 

Vlindersoorten die kenmerkend zijn voor 
kalkgraslanden, zijn onder meer de in de 
habitatrichtlijn genoemde soorten Colias 
myrmidone (bijlagen II en IV) en Maculinea 
arion (bijlage IV), die beide ernstig worden 
bedreigd.  

Colias myrmidone wordt beschouwd als het 
ergste geval van achteruitgang van een 
vlinder op Europese schaal. Deze soort is al uit 
de meeste landen binnen zijn Europese 
verspreidingsgebied verdwenen en als er niet 
onmiddellijk actie wordt ondernomen, 
verdwijnt de soort helemaal uit Europa. 
Volgens het EU-soortenactieplan moet de 
herintroductie van deze soort worden 
overwogen in alle landen en regio’s waar hij 
de afgelopen jaren is uitgestorven, mits er 
voldoende leefgebied wordt hersteld 
(Marhoul en Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo wordt met dit habitattype in verband gebracht in de boreale regio, waar 
deze soort voorkomt in laaggelegen graslanden8. In Kroatië komt de veeloog (Proterebia 
afra dalmata) in deze habitat voor en in Zuidoost-Europa is het salieblauwtje 
(Pseudophilotes bavius) kenmerkend voor deze habitat. Droge kalkgraslanden worden ook 
als een goede broedplaats voor de moerasparelmoervlinder (Euphydryas aurinia) en de 
grote vuurvlinder (Lycaena dispar) beschouwd (Rūsiņa, 2017). 

Droge kalkgraslanden zijn belangrijke habitats voor veel angeldragende vliesvleugeligen 
zoals wilde bijen, wespen en bladwespen. De meeste solitaire bijen zijn aangepast aan 
bepaalde plantensoorten als stuifmeelvoorziening en een groot deel is aangepast aan 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe heeft tijdens het biogeografisch seminar voor de boreale regio (2012) 
voorgesteld deze soort toe te voegen als typische soort voor de habitat. In de Alpen en de bijbehorende 
gebieden komt hij alleen in subalpiene omstandigheden tussen 750 en 2 000 m in habitat 6170 voor. 
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kalkgraslandsoorten. In het Verenigd Koninkrijk kunnen deze habitats bijvoorbeeld meer 
dan 80 soorten huisvesten, waarvan er 14 sterk met de habitat samenhangen (Falk, 2015). 
Sommige bijensoorten zijn afhankelijk van één enkele plantenfamilie of één enkel 
plantengeslacht dat typisch is voor kalkgraslanden, bv. Melitta dimidiata van Onobrychis 
sp. en Andrena hattorfiana van Knautia arvensis. Tussen deze bijen bestaat een zeer 
nauwe band, omdat ze afhankelijk zijn van het verzamelde stuifmeel om hun nesten van 
voedsel te voorzien. Een aanzienlijk aantal vliegen (Diptera) behoort ook tot de typische 
soorten die zijn aangepast aan de droge omstandigheden, zoals wolzwevers (Bombylidae), 
verschillende zweefvliegen (Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) en 
roofvliegen (Asilidae), die warme, zonnige omstandigheden nodig hebben en vaak een 
kenmerk zijn van kalkgraslanden op hellingen. Wolzwevers en bijen hebben een open en 
heterogene graslandstructuur op microschaal (5–10 cm) nodig. Een monotone 
graslandstructuur is niet goed voor bijen die hun nest in de grond maken of roofinsecten 
zoals mieren en zandloopkevers (Cicindelinae). 

Veel zeldzame soorten sprinkhanen, zoals Saga pedo, Gomphocerippus rufus en 
Stenobothrus lineatus, komen ook in deze graslanden voor (Alexander 2003, Sardet et al. 
2015), net als krekels zoals Gyrillus campestris. 

Zie punt 5.1.3 voor een bespreking van de beheerseisen voor ongewervelde dieren. 

Reptielen 

Tot de reptielen die in sommige delen van hun verspreidingsgebied verband houden met 
deze habitat, behoren: de gladde slang (Coronella austriaca), de esculaapslang (Zamenis 
longissimus), de geelgroene toornslang (Hierophis viridiflavus), de zandhagedis (Lacerta 
agilis), de westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata) en de muurhagedis (Podarcis 
muralis) (Bensettiti et al. 2005). 

Zoogdieren 

Sommige zoogdiersoorten zijn kenmerkend voor 
dit habitattype, met name kleine knaagdieren. De 
siesel (Spermophilus citellus), opgenomen in de 
bijlagen II en IV van de habitatrichtlijn, heeft kort 
gras nodig (10–20 cm), doorgaans in droge 
graslanden en steppen. Deze omstandigheden 
kunnen verdwijnen als begrazing wordt beëindigd 
en zich gebied met grof gras en struikgewas 
ontwikkelt (Janák et al. 2013). 

 
  Siesel (Michal Ambros) 

2.5 Ecosysteemdiensten en voordelen 

Kalkgraslanden hebben belangrijke voordelen voor de samenleving (productie, 
werkgelegenheid), het milieu en de biodiversiteit, maar deze voordelen worden niet altijd 
even goed erkend of begrepen. Deze graslanden worden in de hele EU op grote schaal 
gebruikt om vee te laten grazen, wat in het hele verspreidingsgebied ervan inkomsten voor 
lokale gemeenschappen oplevert. De door de habitat geboden ecosysteemdiensten en 
voordelen omvatten bestuivingsprocessen, preventie van bodemerosie, koolstofopslag en 
esthetische en recreatieve waarde. 

Zoals vermeld in het vorige punt zijn deze graslanden essentiële leefgebieden voor veel 
Europese beschermde soorten (planten, vogels, vlinders, reptielen en zoogdieren) en voor 
andere in het wild levende grazende dieren zoals herten en knaagdieren. Habitat 6210 is 
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een topprioriteit voor de instandhouding van wilde soorten bestuivers, met name wilde 
bijen, maar ook vliegen, vlinders en motten. 

Bovendien kunnen weilanden 0,3–0,6 ton koolstof per hectare per jaar opslaan, terwijl 
bodems onder intensief beheerde gewassen slecht koolstof kunnen vastleggen (DEFRA, 
2007). 

Op droge graslanden en steppen wonen voorlopers of nauwe verwanten van een aantal 
van veel door ons gebruikte kruiden (zoals borstelkrans, wilde marjolein, wilde tijm), 
bloembollen, diverse specerijen en geneeskrachtige planten (EEA 2001). 

Habitat 6210, die zichtbaar rijk is aan soorten (bloeiende planten, insecten, roofvogels), 
heeft ook een hoge recreatieve waarde. Dit type grasland is al lang een belangrijk element 
van de landschapsschilderkunst en de waardering van het platteland.  
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2.6 Geografische spreiding 

2.7.1. Door de lidstaten gemeld gebied 

Het habitattype is aanwezig in 25 landen en 7 biogeografische regio’s9. Alle lidstaten 
hebben verslag uitgebracht over het huidige verspreidingsgebied en de door dit habitat 
bestreken oppervlakte (krachtens de rapportageverplichtingen van artikel 17 van de 
habitatrichtlijn10). In 2013 bedroeg de totale gemelde oppervlakte 16 732 km2. Bij bijna de 
helft van alle beoordelingen werd aangegeven dat de oppervlakte een dalende lijn laat 
zien. De grootste oppervlakte met deze habitat bevindt zich in de mediterrane regio, 
terwijl het verspreidingsgebied het grootst is in de continentale regio. 

  

Figuur 2: oppervlakte (km2) en verspreidingsgebied van habitat 6210 in elke biogeografische regio: 
alpiene regio (ALP), Atlantische regio (ATL), regio van de Zwarte Zee (BLS), boreale regio (BOR), 
continentale regio (CON), mediterrane regio (MED) en Pannonische regio (PAN). 
 

Hoewel het habitattype in 25 landen voorkomt, bevindt bijna 90 % van de gemelde 

oppervlakte zich in 5 landen (IT, FR, RO, ES en BG).  

                                                 
9 Volgens de EU-referentielijsten. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 De dataset uit hoofde van artikel 17 bevat de door alle lidstaten (met uitzondering van Kroatië) verstrekte 
tabelgegevens voor de periode 2007–2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-
database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format Er dient te worden 
opgemerkt dat er problemen zijn in verband met de kwaliteit van de gegevens in de verslagen uit hoofde van 
artikel 17. Daarom moet de op deze gegevens gebaseerde informatie in dit actieplan met het nodige 
voorbehoud worden bekeken en als indicatief worden beschouwd. 
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Italië meldde de grootste oppervlakte van habitat 6210 (6 407 km2) in de periode van 2007 
tot en met 2012, gevolgd door Frankrijk (3 028 km2), Roemenië (2 200 km2), Spanje 
(1 915 km2) en Bulgarije (1 258 km2).  

 
Figuur 4: oppervlakte (km2) van habitat 6210 in de lidstaten  

 
Figuur 5: verspreidingsgebied (km2) van habitat 6210 in de lidstaten  
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1.  
Figuur 6: oppervlakte (km2) van habitat 6210 per lidstaat in elke biogeografische regio 
(overeenkomstig de verslaglegging uit hoofde van artikel 17 voor de periode 2017–2012) 

2.6.1. Trend in de oppervlakte 

Bij bijna de helft van alle beoordelingen in de periode 2007–2012 werd aangegeven dat de 
oppervlakte een dalende lijn laat zien11. Slechts bij 4 % van de beoordelingen (BE in de 
regio’s ATL en CON) was er sprake van een stijgende lijn. Informatie over de trend in de 
oppervlakte ontbrak bij 16 % van de beoordelingen (BG in de regio’s ALP, BLS en CON; ES 
in de regio MED; LU in de regio CON en PL in de regio’s ALP en CON).  
 

 

Figuur 7: trend in de oppervlakte van habitattype 6210: 
aantal beoordelingen in elke trendcategorie 

 

 

                                                 
11 In het totaal werden 45 beoordelingen van habitattype 6210 in 24 lidstaten en 7 regio’s gemeld (Kroatië 
heeft geen verslag uitgebracht in de periode 2007–2012). 
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2.6.2 Verspreiding van habitat 6210 in Natura 2000 

Ongeveer 57 % van de totale oppervlakte van dit habitattype in de EU is opgenomen in 
het Natura 2000-netwerk.  

De habitat wordt in 4 437 Natura 2000-gebieden gerapporteerd met beduidende 
representativiteit12. 

De regio waar habitat 6210 in een groter aantal Natura 2000-gebieden voorkomt, is de 
continentale regio. Meer dan 50 % van de gebieden in deze regio waar deze habitat 
voorkomt, bevindt zich in Duitsland, Italië en Frankrijk.  

De geschatte oppervlakte van habitat 6210 binnen het netwerk is echter het grootst in de 
mediterrane biogeografische regio.  

Italië heeft de grootste oppervlakte van habitat 6210 binnen Natura 2000. Wanneer we 
echter kijken naar het aantal gebieden waar de habitat voorkomt, dan heeft Duitsland veel 
gebieden met in het algemeen een kleine oppervlakte van deze habitat en is de 
gemiddelde grootte van de gebieden zeer gering. Andere lidstaten zoals Bulgarije hebben 
slechts enkele gebieden met de habitat, maar met een grote oppervlakte. 

 

 

Figuur 9: totale oppervlakte van habitat 6210 binnen Natura 2000 per lidstaat 

 

                                                 
12 Uitgezonderd de gebieden waar het habitattype is gemeld met representativiteit D: aanwezig maar 
verwaarloosbaar. 
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Figuur 10: aantal Natura 2000-gebieden waar habitat 6210 voorkomt per lidstaat 

 
Op basis van de dataset uit hoofde van artikel 17 is voor elke lidstaat in elke 
biogeografische regio ook een schatting gemaakt van het percentage van de oppervlakte 
van de habitat dat in Natura 2000 is opgenomen, afgeleid van het gemelde totale 
habitatgebied en het gebied binnen Natura 2000 (zie tabel 4 hieronder). 
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Tabel 4: oppervlakte en percentage van habitat 6210 in Natura 2000 (op basis van de dataset uit 
hoofde van artikel 17, 2013) 

Biogeogr. regio LS 

Habitat 6210 
— Totale 

oppervlakte 
(km2) 

Habitat 6210 — 
Oppervlakte in 

Natura 2000 (km2) 

% in 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPIENE REGIO   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE N.v.t. 1,94 N.v.t. 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL VK 506,47 336,87 67 

ATLANTISCHE 
REGIO 

  2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

REGIO VAN DE 
ZWARTE ZEE 

  109,61 93,01 85 % 

BOR EE 50,00 32,00 64 

BOR FI 1,40 0,50 36 

BOR LT 40,00 7,90 20 

BOR LV 30,00 18,00 60 

BOR SE 140,00 32,00 23 

BOREALE REGIO   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 
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CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTALE 
REGIO 

  4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT N.v.t. 284,00 N.v.t. 

MEDITERRANE 
REGIO 

  5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONISCHE 
REGIO 

 137,58 117,10 85 % 

TOTAAL EU 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STAAT VAN INSTANDHOUDING, BEDREIGINGEN EN PRESSIEFACTOREN 

3.1 Staat van instandhouding en trends 

Volgens de lidstaten die verslag hebben uitgebracht uit hoofde van artikel 17 van de 
habitatrichtlijn is de staat van instandhouding in het grootste deel van het habitatgebied 
ongunstig en verslechterend.  
De staat van instandhouding binnen het Natura 2000-netwerk is beter dan daarbuiten 
(35 % van de oppervlakte van de habitat in Natura 2000 verkeert in een uitstekende staat 
van instandhouding, circa 55 % in een goede staat van instandhouding en minder dan 10 % 
in een verminderde staat van instandhouding).  
Het gebruik van geharmoniseerde methoden zou een betere vergelijking van de 
beoordelingen van de staat van instandhouding mogelijk maken, in ieder geval tussen 
landen die tot dezelfde biogeografische regio behoren. 

De informatie in dit punt is hoofdzakelijk gebaseerd op de door de lidstaten verstrekte 
gegevens voor de periode 2007–2012 die zijn opgenomen in de dataset uit hoofde van 
artikel 1713. Daarnaast zijn sommige gegevens opgenomen uit de laatste verslagen van de 
lidstaten in 2019 over de staat van instandhouding en trends in de periode 2013–2018. Er 
moet echter worden opgemerkt dat deze gegevens, die thans beschikbaar zijn bij het 
EEA14, mogelijk nog onder de loep moeten worden genomen. 

De voor de beoordeling van de staat van instandhouding gebruikte methode is afhankelijk 
van gegevens uit verschillende bronnen. Idealiter zouden de gegevens in de verslagperiode 
in alle lidstaten met behulp van vergelijkbare methoden moeten zijn verzameld. De 
lidstaten hebben echter gegevens gebruikt die zijn verzameld voor uiteenlopende 
doeleinden en in verschillende perioden. In veel gevallen ontbreken geschikte gegevens 
en is gebruikgemaakt van adviezen van deskundigen om beoordelingen te kunnen maken. 

3.1.1 Staat van instandhouding op het niveau van de biogeografische regio’s 

De staat van instandhouding was in de vorige verslagperiode in alle biogeografische regio’s 
ongunstig (deze gegevens zijn nog niet uitgewerkt voor de laatste periode). De oppervlakte 
werd meestal ongunstig beoordeeld en de parameters met de negatiefste beoordeling 
waren toekomstperspectieven en structuur en functies. Deze beoordelingen wijzen erop 
dat de habitat is aangetast en in de toekomst op biogeografisch niveau naar verwachting 
verder zal verslechteren. 

  

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format Kroatië (HR) heeft in de laatste periode geen verslag uit 
hoofde van artikel 17 verstrekt. Daarom zijn er in dit punt geen gegevens van dat land opgenomen. Daarnaast 
moet eraan worden herinnerd dat er problemen zijn in verband met de kwaliteit van de gegevens in de 
verslagen uit hoofde van artikel 17. De in dit punt opgenomen informatie moet dus met het nodige 
voorbehoud worden bekeken en als indicatief worden beschouwd. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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Tabel 5: staat van instandhouding (SI) en trends van habitat 6210 per biogeografische regio 
(2007–2012)  

Regio 
Verspreidings

gebied 
Opper-
vlakte 

Structuur 
en 

functies 

Toekomst-
perspectieven 

SI 
2007–
2012 

Trend in SI 
Vorige SI 

(2001–2006) 

ALPIENE REGIO O1 O1 O1 O1 O1 - XX 

ATLANTISCHE 
REGIO 

G O2 O2 O2 O2 - O2 

REGIO VAN DE 
ZWARTE ZEE 

G G O1 O1 O1 = XX 

BOREALE REGIO G O2 O2 O2 O2 - O2 

CONTINENTALE 
REGIO 

O1 O2 O2 O2 O2 - O2 

MEDITERRANE 
REGIO 

O1 O1 O1 O2 O2 - XX 

PANNONISCHE 
REGIO 

G O1 O1 O1 O1 = O2 

 

Gunstig G Onbekend XX Ongunstig-ontoereikend O1 Ongunstig-slecht O2 

Kwalificatie (+) verbeterend (-) verslechterend (=) stabiel (x) onbekend (n.v.t.) niet gemeld 

 
3.1.2 Staat van instandhouding van de habitat op lidstaatniveau per biogeografische 
regio 

In elke lidstaat wordt om de zes jaar voor elke biogeografische regio de staat van 
instandhouding beoordeeld. De beoordelingen van de drie verslagperioden (sinds 2001) 

zijn nu beschikbaar (zie het overzicht van de gegevens over de staat van instandhouding die 

in de drie verslagperioden voor dit habitattype zijn verstrekt in tabel 6 op de volgende 

bladzijde). 

De voor de periode 2013–2018 gemelde staat van instandhouding van habitat 6210 is in 
het algemeen niet verbeterd. In verschillende lidstaten is er op het niveau van de 
biogeografische regio’s zelfs een verslechtering van de staat van instandhouding van dit 
habitattype gemeld. 

Volgens de laatste verslagen van de lidstaten in 2019 is de staat van instandhouding in alle 
lidstaten en regio’s ongunstig, met uitzondering van Kroatië in de alpiene en de 
mediterrane regio, en Roemenië in de alpine en de continentale regio. 

De situatie is zorgwekkend in de Atlantische regio, waar alle landen melding hebben 
gemaakt van een ongunstige staat van instandhouding van deze habitat. Bovendien is de 
staat van instandhouding sinds de eerste verslagperiode (2001–2006) verslechterd in 
België, Duitsland en Nederland. 

De staat van instandhouding van dit habitattype wordt ook in alle landen in de boreale 
regio als ongunstig aangemerkt, met een dalende lijn in Letland en Zweden. 

Alle landen melden dat de habitat in de mediterrane regio in een ongunstige staat van 
instandhouding verkeert en in Frankrijk, Italië en Portugal verslechtert de staat van 
instandhouding ten opzichte van voorgaande verslagperioden. 

In de Pannonische regio wordt de staat van instandhouding van habitattype 6210 in alle 
landen ongunstig-ontoereikend (O1) genoemd, hoewel er in Tsjechië sprake lijkt te zijn van 
een verbetering ten opzichte van de laatste verslagperioden. 
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Het grootste deel van de door dit habitattype bestreken oppervlakte in de continentale 
regio verkeert in een slechte staat van instandhouding (O2), minder dan 20 % is 
ontoereikend (O1). Alleen Roemenië, waar zich slechts zo’n 0,2 % van het totale 
habitatgebied in de regio bevindt, heeft in deze regio een gunstige staat van 
instandhouding gemeld.  

In verschillende gevallen is de staat van instandhouding verslechterd ten opzichte van de 
vorige verslagperiode. Dit is het geval voor Oostenrijk in de alpiene en de continentale 
regio, Duitsland in de Atlantische en de continentale regio, en Italië in de alpiene, de 
continentale en de mediterrane regio. 

De situatie is enigszins verbeterd, van slecht (O2) naar ontoereikend (O1), in Spanje in de 
alpiene en de Atlantische regio (respectievelijk door een andere methode en betere 
kennis), Polen in de alpiene regio (door betere kennis) en Tsjechië in de Pannonische regio 
(door betere kennis).  
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Tabel 6: door de EU-lidstaten gemelde staat van instandhouding van habitat 6210 in de drie 
beschikbare verslagperioden 

LS 
 

REGIO 
 

SI 2001–
2006 

SI 2007–
2012 

Trend 
 

% in 
regio 

SI 2013–
2018 

Trend 
 

AT ALPIEN O1 O1 = 23,6 O2 - 

BG ALPIEN N.v.t. O1 = 8,5 O1 x 

DE ALPIEN O1 O1 - 3,7 O1 = 

ES ALPIEN XX O2 - 7,2 O1 x 

FR ALPIEN O1 O1 = 18,3 O1 = 

HR ALPIEN N.v.t. N.v.t.   G = 

IT ALPIEN G O1 - 22,1 O2 - 

PL ALPIEN O1 O2 + 0,5 O1 x 

RO ALPIEN N.v.t. G  0,5 G x 

SE ALPIEN O2 O2 - 0,7 O2 - 

SI ALPIEN O2 O2 = 2,8 O2 - 

SK ALPIEN O1 O1 = 12,1 O1 x 
        

BE ATLANTISCH O1 O2 + 0,7 O2 x 

DE ATLANTISCH O1 O1 x 2,6 O2 - 

DK ATLANTISCH O2 O2 x 1,3 O2 - 

ES ATLANTISCH O1 O2 - 15,0 O1 = 

FR ATLANTISCH O2 O2 - 37,7 O2 - 

IE ATLANTISCH O2 O2 = 6,2 O2 - 

NL ATLANTISCH O1 O2 = 0,2 O2 + 

VK ATLANTISCH O2 O2  36,2 O2 = 
        

BG ZWARTE ZEE N.v.t. O1 = 100 O1 x 
        

EE BOREAAL O1- O1 = 17,3 O1 = 

FI BOREAAL O2- O2 - 4,6 O2 = 

LT BOREAAL O2- O2 - 25,9 O2 x 

LV BOREAAL O2 O2 - 23,8 O2 - 

SE BOREAAL O2- O2 - 28,4 O2 - 
        

AT CONTINENTAAL O1 O1 = 5,0 O2 - 

BE CONTINENTAAL O1 O2 + 1,0 O2 + 

BG CONTINENTAAL N.v.t. O1 = 10,7 O1 x 

CZ CONTINENTAAL O2 O2 + 10,3 O2 = 

DE CONTINENTAAL O1- O1 - 33,1 O2 - 

DK CONTINENTAAL O2 O2 x 3,6 O2 - 

FR CONTINENTAAL O2 O2 - 17,9 O2 - 

HR CONTINENTAAL N.v.t. N.v.t.   O1 = 

IT CONTINENTAAL G O1 - 8,9 O2 - 

LU CONTINENTAAL O1 O2 x 0,3 O2 - 

PL CONTINENTAAL O2 O1 + 6,0 O1 x 

RO CONTINENTAAL  G  0,2 G x 

SE CONTINENTAAL O2 O2 - 1,1 O2 - 

SI CONTINENTAAL O2 O2 - 1,8 O2 - 
        

ES MEDITERRAAN XX O2 x 45,9 O2 - 

FR MEDITERRAAN O1 O2 - 10,7 O2 - 

HR MEDITERRAAN N.v.t. N.v.t.   G = 

IT MEDITERRAAN G O1 - 40,2 O2 - 

PT MEDITERRAAN G G  3,2 O1 - 
        

CZ PANNONISCH O2 O2 + 6,9 O1 = 

HU PANNONISCH O2 O1 = 84,9 O1 = 

SK PANNONISCH XX O1 = 8,2 O1 X 
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Figuur 12: kaart met de verspreiding van habitat 6210 en de algemene staat van instandhouding 
zoals gemeld door de lidstaten voor de periode 2007–2012 (met uitzondering van Kroatië) 

3.1.3 Trend in de staat van instandhouding van habitat 6210 

Volgens de recentste beschikbare informatie (rapportage uit hoofde van artikel 17 voor 
2007–2012) verslechtert de staat van instandhouding in de meeste regionale 
beoordelingen, hoewel deze in twee regio’s (de regio van de Zwarte Zee en de Pannonische 
regio) overwegend stabiel is. 
 

 

Figuur 13: trend in de staat van instandhouding van habitat 6210, weergegeven als het aantal 
lidstaten per biogeografische regio in elke trendcategorie (2007–2012) 
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3.2 Staat van instandhouding van de habitat in Natura 2000-gebieden  

De behoudsstatus van elke habitat wordt voor elk gebied waar de habitat voorkomt 
gerapporteerd op het Natura 2000-standaardgegevensformulier volgens de volgende 
categorieën: 

 A: uitstekende behoudsstatus; 

 B: goede behoudsstatus; 

 C: passabele of verminderde behoudsstatus. 

 

Figuur 14: percentage van de totale oppervlakte van habitat 6210 in elke behoudsstatuscategorie 
in Natura 2000. A: uitstekend, B: goed, C: passabel of verminderd (databank van Natura 2000, 
2018) 

 
Gemiddeld verkeert ongeveer 35 % van de oppervlakte van de habitat in Natura 2000 in 
een uitstekende staat van instandhouding, circa 55 % in een goede staat van 
instandhouding en minder dan 10 % in een verminderde staat van instandhouding.  
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Figuur 15: percentage van de oppervlakte van de habitat met een uitstekende behoudsstatus in 
Natura 2000-gebieden per biogeografische regio 
 

3.3 Methoden voor de beoordeling en monitoring van de staat van 
instandhouding 

Overeenkomstig artikel 11 van de habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht toe te zien op 
de staat van instandhouding van de in artikel 2 bedoelde natuurlijke habitats en soorten, 
waarbij zij bijzondere aandacht moeten schenken aan de prioritaire typen natuurlijke 
habitats en de prioritaire soorten; dit moet de basis vormen voor de beoordelingen uit 
hoofde van artikel 1715. 

De lidstaten hebben methoden ontwikkeld voor de beoordeling van de staat van 
instandhouding van habitats en soorten van communautair belang of zijn bezig met de 
ontwikkeling/verbetering van dergelijke methoden. Deze methoden bevatten gewoonlijk 
variabelen, criteria en drempelwaarden voor de belangrijkste parameters 
(verspreidingsgebied, oppervlakte, structuur en functies enz.) die aangeven of de habitat 
in een gunstige staat van instandhouding verkeert. 

Sommige landen zijn bezig met het ontwikkelen en testen van gestandaardiseerde 
methodologische protocollen (Italië) of multicriteriamodellen (Denemarken), of hebben 
gedetailleerde beoordelingsmatrices op lokaal of gebiedsniveau ontwikkeld, onder meer 
voor monitoringdoeleinden, waarin typische plantensoorten zijn opgenomen 
(Duitsland16), alsook andere benaderingen voor de beoordeling van de staat van 
instandhouding. 

                                                 
15 Verslaglegging uit hoofde van artikel 17 van de habitatrichtlijn.  Toelichting en richtsnoeren voor de 
periode 2013–2018. Definitieve versie — mei 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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Met betrekking tot een beschrijving van “gunstige staat van instandhouding” voor habitat 
6210 zijn er echter geen officiële referenties en in sommige lidstaten ontbreekt nog steeds 
een gedetailleerde methode voor de beoordeling van de staat van instandhouding, 
aangezien er op EU-niveau enkel een conceptueel kader bestaat voor de verslaglegging uit 
hoofde van artikel 17. 

Verschillende lidstaten brengen de habitat in kaart en verzamelen informatie over de 
toestand van de habitat (bv. door de registratie van biotische en abiotische factoren). 
Details over de methoden die worden gebruikt in de lidstaten waar deze habitat voorkomt, 
staan in punt 5.1 “Methoden voor habitatmonitoring”. 

Sommige lidstaten schatten het verspreidingsgebied in het verleden op basis van 
onvolledige onderzoeksgegevens en vertrouwden op voorspellingen van de waarschijnlijke 
aanwezigheid van een habitat op basis van bodemtype, hoogte en de gemelde 
aanwezigheid van indicatorsoorten binnen een gebied van 10 × 10 km (bv. Ierland). Voor 
de verslagperiode 2007–2012 hebben alle lidstaten hetzelfde instrument (de zogenoemde 
range tool) gebruikt, wat in sommige gevallen in een andere schatting resulteerde. 

Sommige lidstaten zijn goed op de hoogte van het absolute gebied omdat zij de habitat 
recentelijk in kaart hebben gebracht. Habitatkartering kan een uitgebreid overzicht bieden 
van de kwaliteit en versnippering van de habitat. 

In sommige lidstaten lijkt het echter moeilijk om het door dit habitattype bestreken gebied 
nauwkeurig te beoordelen, zoals in Spanje, waar veel geleidelijke overgangen tussen 
Brometalia erecti en andere syntaxa plaatsvinden. Het is daarom erg moeilijk en duur om 
de verspreiding van deze grasvelden nauwkeurig in kaart te brengen voor een specifieke 
locatie, en dat is nog moeilijker op nationaal niveau. Voorts kan de verspreiding van deze 
gemeenschappen zelfs op de korte of middellange termijn aanzienlijke veranderingen 
doormaken. 

De parameter “structuur en functies” wordt normaal gesproken beoordeeld aan de hand van 

de aanwezigheid van typische en kenmerkende soorten. België (Vlaanderen) gebruikt ook 

de mate van bedreiging van typische soorten volgens de regionale Rode Lijst voor de 

beoordeling van structuur en functies. 

Voor de vaststelling van de staat van instandhouding worden verschillende indicatoren 
gebruikt. Denemarken heeft een multicriteriamodel ontwikkeld om een beoordeling van 
de staat van instandhouding uit te voeren, dat bij de verslaglegging van 2013 naast 
evaluaties door deskundigen werd gebruikt. 

Mogelijke variabelen aan de hand waarvan de staat van instandhouding en indicatoren 
voor habitat 6210 kunnen worden vastgesteld, zijn het aantal diagnostische soorten, de 
relatieve bedekkingsgraad van houtachtige soorten, de aanwezigheid van elementen die 
wijzen op een mogelijke verslechtering, inheemse invasieve kruiden en grassen, 
stikstofminnende kruiden, invasieve uitheemse soorten enz. 
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Indicatoren van een goede kwaliteit van habitat 6210 (gebaseerd op Schaminée 2016): 

 grote soortenrijkdom; 

 afwezigheid van soorten die veel voedsel eisen en ruderale soorten; 

 stabiliteit van de habitat op lange termijn; 

 overwegend dicht grasveld met lage vegetatiestructuur; 

 traditioneel begrazings-/maairegime; 

 lage bedekkingsgraad van oprukkende hoge grassen, struiken en bomen. 
 

Er kunnen zich problemen voordoen bij het gebruik van indicatoren voor de “meest 
typische” graslanden of graslanden “van de hoogste kwaliteit” als basis of 
“referentiewaarde” om te kunnen vergelijken, aangezien dit ertoe kan leiden dat typische 
graslanden worden aangemerkt als “ongunstig” (O1, O2), terwijl ze wel in goede staat 
verkeren. In het bijzonder zouden de graslanden aan de grenzen van het 
verspreidingsgebied van de habitat, waar van nature een beperkte reeks kenmerkende 
soorten voorkomt, met O2 of O1 kunnen worden beoordeeld, ook al verkeren zij in feite 
in een goede staat, zoals aangegeven in Letland en Ierland. Regionale aanpassingen van 
drempelwaarden en typische soorten werden in Duitsland ook gebruikt in verband met de 
mogelijkheden/omstandigheden van natuurgebieden (Naturräume). 

In Ierland is een nieuw protocol toegepast, waarbij meetplots als van goede kwaliteit 
worden bestempeld indien een indicatorsoort voor hoge kwaliteit binnen 20 m van het 
meetplot werd waargenomen, aangezien indicatorsoorten die op hoge kwaliteit wijzen, 
soms enkel incidenteel binnen een graslandgemeenschap van bijlage I voorkomen (Martin 
et al. 2018). 

Beheer kan in sommige gevallen ook in aanmerking worden genomen bij de beoordeling 
van de structuur, bv. in Estland: “de habitat wordt permanent beheerd (gemaaid of 
begraasd) of is kort geleden gemaaid of begraasd, dus de soortensamenstelling is niet 
veranderd; geen tekenen van overwoekering door struiken”, wijst op een “zeer goede 
structuur”. 

Trends vormen een essentieel onderdeel van de beoordeling van alle parameters van de 
staat van instandhouding, behalve toekomstperspectieven. Trends zijn bepalend voor de 
beoordeling van de staat van instandhouding, aangezien doorgaans alleen stabiele of 
stijgende trends een in het algemeen gunstige staat van instandhouding kunnen 
opleveren. 

De analyse van trends vindt niet altijd volgens een systematische aanpak plaats. In Italië is 
voorgesteld trends te gaan analyseren door de parameters “oppervlakte, structuur en 
functies” toe te passen en vergelijkingen tussen verschillende monitoringperioden uit te 
werken (diachrone analyse van cartografische voorstellingen en verwante 
landschapsstatistieken; diachrone analyse van floristische/structurele veranderingen). 
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3.3.1 Referentiegebieden voor het habitattype in gunstige staat van instandhouding 

De identificatie van referentiegebieden voor het habitattype in gunstige staat van 
instandhouding (in elke lidstaat / biogeografische regio) kan helpen om eenheid te 
brengen in de beoordeling van de staat van instandhouding en de habitatmonitoring. Een 
soortgelijk concept wordt reeds gebruikt krachtens de kaderrichtlijn water17. Rekening 
houdend met het feit dat dit habitattype buitengewoon divers en veranderlijk is, 
afhankelijk van meerdere omgevings- en biotische factoren, moeten voor elk subtype van 
de habitat (bodemtypen, vegetatie-eenheden en voornaamste klimatologische 
omstandigheden) referentiegebieden worden geïdentificeerd. 

De natuurlijke dynamiek van de habitat, die afhankelijk is van veranderende ecologische 
factoren (weer, klimaat, hydrologie enz.), kan voor problemen zorgen bij de vergelijking 
met referentiegebieden. Dit kan worden verholpen door referentiegebieden regelmatig te 
monitoren, waardoor voldoende gegevens kunnen worden verzameld om vergelijkingen 
te maken onder verschillende omstandigheden. Daarnaast moet er rekening mee worden 
gehouden dat deze gebieden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Er moet een 
specifiek monitoringsysteem worden ontwikkeld en toegepast om de ontwikkeling op de 
lange termijn te beoordelen, met name als men vermoedt dat mondiale veranderingen de 
gunstige staat van instandhouding van de habitat verstoren (zie ook de 
monitoringverplichting uit hoofde van artikel 11 van de habitatrichtlijn en de noodzaak van 
enige gebiedsgebonden monitoring om de doeltreffendheid van het beheer te 
beoordelen). 

Het gebruik van referentiegebieden voor dit habitattype kan vooral lastig zijn vanwege de 
hoge variabiliteit en floristische diversiteit ervan op zowel lokaal als geografisch niveau. 
Het potentieel kan voor elk gebied zeer verschillend zijn als gevolg van de milieu- en 
klimaatomstandigheden. Sommige van de in kaart gebrachte gebieden worden door deze 
factoren beperkt en hebben bijgevolg een ander potentieel met betrekking tot de 
vegetatiebedekking. Sommige gebieden verbeteren mogelijk niet zo veel als andere, 
ondanks optimaal beheer, maar zijn nog steeds belangrijk voor de biodiversiteit. 

Bij de identificatie van referentiegebieden moet rekening worden gehouden met 
floristische verschillen tussen regio’s en gradiënten in soortendiversiteit. Als deze aanpak 
wordt gevolgd, moeten de referentiegebieden voor habitattypen zodanig worden 
geselecteerd dat de ecologische variabiliteit en verscheidenheid aan soorten wordt 
bestreken. In het ideale geval zouden er voor elke biogeografische regio 
referentiegebieden van de habitat moeten zijn (met optimale ecologische 
omstandigheden) en zouden alle andere gebieden van de habitat in de betreffende regio 
daarmee moeten worden vergeleken. Een voordeel van deze aanpak is dat hij een veel 
eenvoudigere methodologische (statistische) benadering voor de beoordeling van de staat 
van instandhouding zou opleveren. Anderzijds kunnen nationale gradiënten in 
soortensamenstelling door het geografische verspreidingsgebied van veel typische soorten 
leiden tot een misleidende beoordeling van de staat van instandhouding. 
 
                                                 
17 Bijlage II, punt 1.3, iv): “[…] vormen de lidstaten voor elk type oppervlaktewaterlichaam een referentienet. 
Het net bevat een voldoende aantal locaties met een zeer goede toestand zodat een voldoende 
betrouwbaarheidsgraad van de waarden voor de referentieomstandigheden kan worden bereikt, gelet op 
de variabiliteit van de waarden van de kwaliteitselementen die voor dat type oppervlaktewaterlichaam 
overeenkomen met een zeer goede ecologische toestand […]”. 



 

48 

3.3.2 Gunstige referentiewaarden 

Om de staat van instandhouding krachtens de habitatrichtlijn te beoordelen volgens de 
overeengekomen methode die sinds verslagperiode 2001–2006 uit hoofde van artikel 17 
van de habitatrichtlijn is gebruikt, moeten er gunstige referentiewaarden worden 
vastgesteld voor het verspreidingsgebied van habitattypen en soorten, voor de 
oppervlakte van habitattypen en voor de omvang van de populatie van soorten. Gunstige 
referentiewaarden zijn belangrijke referentieniveaus om te bepalen wanneer voor 
afzonderlijke soorten en habitats een gunstige staat van instandhouding wordt bereikt. 

Met steun van de Europese Commissie is er een recent verslag gepubliceerd over 
methoden en richtsnoeren voor het bepalen van gunstige referentiewaarden (Bijlsma et 
al. 2018). 

Sommige landen werken momenteel aan de vaststelling van gunstige referentiewaarden 
voor hun EU-habitattypen, waaronder graslanden. De meeste lidstaten hebben evenwel 
geen goed gedefinieerde gunstige referentiewaarden voor habitat 6210. De problemen in 
verband met de opdeling van droge graslandgemeenschappen in verschillende natuurlijke 
habitattypen (bv. in het verbond Festucion valesiacae: 6210, 6240* en 6250* in Slowakije) 
vormen een grote uitdaging voor het vaststellen van gunstige referentiewaarden. 

Met het oog op de vaststelling van gunstige referentiewaarden is het van cruciaal belang 
om habitats nauwkeuriger te identificeren, in kaart te brengen en te beoordelen. 
Mogelijke negatieve langetermijneffecten van versnippering en andere bedreigingen 
moeten worden gekwantificeerd voordat voor dit habitattype gunstige referentiewaarden 
kunnen worden geschat. 
 
3.3.4 Conclusies en aanbevelingen 

 Het gebruik van eenvoudige en geharmoniseerde methoden moet worden voorgesteld 
om een vergelijking van de beoordelingen van de staat van instandhouding mogelijk te 
maken, ten minste tussen landen die tot dezelfde biogeografische regio behoren. Met 
het oog op harmonisatie is internationale samenwerking nodig om de in verschillende 
landen gebruikte methoden te vergelijken. Sommige landen zijn echter van mening dat 
harmonisatie op EU-niveau moeilijk te realiseren is vanwege de verschillen in de 
omstandigheden van gebieden, de biogeografie, de soortensamenstelling, het beheer 
en sociaal-economische omstandigheden. 

 Het is belangrijk om rekening te houden met lokale verschillen in structuur en functies, 
teneinde te voorkomen dat alle gebieden worden vergeleken met de hoogste normen; 
als gevolg van de geografische locatie of andere factoren kan grasland al een gunstige 
structuur en functie hebben binnen de context van het lokale ecosysteem (O’Neill et 
al. 2013), hoewel het niet aan de hoogste normen voldoet. 

 Het zou nuttig zijn om relevante parameters te bekijken die relatief eenvoudig te 
beoordelen zijn in het veld of via internet, zoals de hoeveelheid onbegroeide bodem, 
invasieve soorten of vegetatiedichtheid, door gebruik te maken van een 
gestandaardiseerd evaluatieprotocol op basis van foto’s van het veld of andere 
teledetectietechnieken. 

 De locatie van transecten en vegetatieopnamen moet permanent worden gemarkeerd 
in het veld om volledige herhaalbaarheid te garanderen. De bedekking met 
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struikgewas moet veeleer worden beoordeeld op basis van de interpretatie van 
satellietfoto's of foto's van vliegtuigen of drones, en niet alleen via een visuele 
beoordeling door een waarnemer; dit zou bijdragen tot een grotere nauwkeurigheid 
en snellere identificatie van echte veranderingen. 

 Habitats/biotopen kunnen in kaart worden gebracht met behulp van 
teledetectietechnieken (satellietgegevens, luchtfoto’s) met het oog op de afbakening 
van polygonen van homogene habitats (bv. Stanová, Valachovič eds. 2002). Deze 
aanpak wordt reeds toegepast in Slowakije, het noordelijke deel van Cyprus, 
Roemenië, Montenegro en Oekraïne. 

 Een andere mogelijke aanpak is het gebruik van dynamische segmentaties van 
satellietbeelden voor de identificatie en monitoring van Natura 2000-habitats. 

 Een geschikte aanpak voor de vaststelling van nationale gunstige referentiewaarden 
zou op biogeografisch niveau kunnen worden ontwikkeld. Er moeten relevante criteria 
worden vastgesteld volgens samenhangende methoden/beginselen. 

 Uit de toelichting en richtsnoeren voor de verslaglegging uit hoofde van artikel 17 van 

de habitatrichtlijn blijkt dat meer aandacht moet worden besteed aan de methodiek van 

monitoringprogramma’s om de kwaliteit van trendinformatie te verbeteren. 

3.4 Bedreigingen en pressiefactoren 

De belangrijkste pressiefactoren en bedreigingen voor habitat 6210 zijn op dit moment 
verlating of de stopzetting van extensieve begrazing en maaien. Onderbegrazing komt in 
veel delen van het verspreidingsgebied van de habitat voor. Tegelijkertijd vindt in sommige 
gebieden overbegrazing plaats, wat een negatieve invloed heeft op de van nature lage 
voedingsstoffengehalten die voor deze habitat zo belangrijk zijn. 

De voornaamste gevolgen en effecten van de vastgestelde pressiefactoren/bedreigingen 
zijn een afname van de oppervlakte met deze habitat en verandering van de structuur en 
functies ervan, waaronder modificatie van de soortensamenstelling en het verdwijnen van 
typische soorten. 

Bestaande en potentiële oorzaken voor de achteruitgang of het verdwijnen van de habitat 
moeten middels beheersmaatregelen worden aangepakt. Kennis en methoden voor de 
identificatie en kwantificering van bedreigingen en pressiefactoren zijn belangrijk voor de 
planning met betrekking tot de instandhouding. 

 
3.4.1 De belangrijkste vastgestelde bedreigingen en pressiefactoren voor de habitat  

De lidstaten werd tijdens de rapportagecyclus voor de periode 2007–2012 uit hoofde van 
artikel 17 van de habitatrichtlijn verzocht met behulp van een overeengekomen 
hiërarchische lijst aan te geven wat de twintig belangrijkste bedreigingen en 
pressiefactoren zijn voor elk habitattype. Drukfactoren zijn activiteiten die op dit moment 
van invloed zijn op de habitats. Bedreigingen zijn activiteiten die naar verwachting in de 
nabije toekomst van invloed zullen zijn. 

Drukfactoren en bedreigingen worden ingedeeld in drie categorieën: groot, matig en 
gering belang. De belangrijkste bedreigingen en drukfactoren die in de verslagperiode 
2007–2012 uit hoofde van artikel 17 van de habitatrichtlijn werden geïdentificeerd, zijn in 
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alle biogeografische regio’s vergelijkbaar en komen overeen met die welke de nationale 
deskundigen hebben geïdentificeerd tijdens de uitwerking van dit actieplan18. 

In alle biogeografische regio’s hielden de belangrijkste pressiefactoren voor habitattype 
6210 in de periode 2007–2012 verband met onjuiste begrazing, evolutie van biocoenose / 
successie en maaien/snoeien van grasland. Ook worden de aanpassing van teeltmethoden 
en bemesting in veel landen als belangrijke bedreigingen voor dit habitattype aangemerkt. 
 

Onderbegrazing en verlating  

De belangrijkste oorzaak van de afname van grasland is de stopzetting van graslandbeheer.  
In grote delen van het verspreidingsgebied van de habitat lijkt steeds sneller gebied 
verloren te gaan als gevolg van het verdwijnen van begrazingsactiviteiten (bv. in het 
grootste deel van het zuidelijke verspreidingsgebied, in Italië, Spanje en Frankrijk). 
Begrazingsactiviteiten op droge kalkgraslanden zijn vandaag de dag vaak economisch 
onhoudbaar en worden daarom stopgezet. De financiële problemen waarmee veehouders 
kampen, hebben op lange termijn gevolgen voor het behoud van dit habitattype. 

Onderbegrazing en in extreme situaties verlating leiden tot veranderingen in de structuur, 
soortensamenstelling en werking van dit ecosysteem, wat ook gevolgen heeft voor de 
verwante soorten zoals ongewervelden of gemeenschappen van mossen en korstmossen. 

Nadat het beweiden of maaien van halfnatuurlijke graslanden is stopgezet, verzamelt zich 
zeer snel strooisel, neemt het aantal soorten af en wordt het gras hoger.  De ophoping van 
strooisel heeft ook een bemestende werking, aangezien biomassa niet van het grasland 
wordt verwijderd en het gehalte aan organische stoffen in de bodem toeneemt. Meer 
concurrerende grassen, zoals Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius en 
Brachypodium pinnatum, kunnen andere soorten domineren en verdringen. De 
verscheidenheid aan soorten neemt in hoog tempo af. Daarnaast verdwijnen een- en 
tweejarige soorten omdat de kleine open plekken in de vegetatie verdwijnen (Rūsiņa, 
2017).  

Successie naar struikvegetatie is het eindresultaat van verlating en leidt tot habitatverlies. 
Er doen zich echter al lang daarvoor veranderingen voor in de kwaliteit van de habitat. Zeer 
droge weilanden raken minder snel overwoekerd, omdat de vochtigheidsgraad niet 
geschikt is voor struikgewas en boomzaailingen. Door successie verandert niet alleen de 
soortensamenstelling, maar ook de relatieve dichtheid van afzonderlijke soorten en de 
structuur van de vegetatie. Het kan hierbij gaan om veranderingen in de relatieve 
verhoudingen van vegetatiecomponenten (grassen, kruiden), de hoeveelheid kale grond 
en de hoogte van het gras. Al deze veranderingen hebben gevolgen voor ongewervelde 
dieren. Als de structuur verandert, verandert ook de groeiwijze van sommige 
plantensoorten, waardoor die soorten minder geschikt worden als waardplant voor 
sommige ongewervelden. 

In sommige landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, wordt melding gemaakt van gevolgen 
voor vlinders door successie naar bosvegetatie (Fox et al. 2015). Van veel van de voor de 

                                                 
18 Er was echter sprake van inconsistenties in de verslaglegging door landen over de bedreigingen en 
drukfactoren, wat vergelijken moeilijk maakt. Voor de komende verslagperiode (2013–2018) zijn de 
richtsnoeren voor de rapportage van bedreigingen en pressiefactoren herzien en is de gestandaardiseerde 
“Lijst van pressiefactoren en bedreigingen” bijgewerkt, zodat de eerdere inconsistenties in de 
verslaglegging door landen worden voorkomen en vergelijken gemakkelijker wordt. 
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habitat gespecialiseerde soorten is de verspreiding of omvang van de populatie verder 
afgenomen.  Positieve instandhoudingsmaatregelen op kalkgraslanden in het Verenigd 
Koninkrijk in de voorbije tien jaar hebben evenwel geleid tot een stabilisatie of toename 
van sommige soorten die op deze graslanden voorkomen, zoals het dwergblauwtje (Cupido 
minimus), het adonisblauwtje (Lysandra bellargus), het tijmblauwtje (Maculinea arion) en 
de moerasparelmoervlinder (Euphydryas aurinia) (deze soort komt ook voor op grasland 
met Molinia — habitat 6410). 
 

Overbegrazing 

Overbegrazing heeft negatieve gevolgen voor dit habitattype, dat is aangepast aan lage 
nutriëntenniveaus. Bij hoge dichtheden aan grazende dieren en bijvoeren kan habitat 6210 
in weiland veranderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gebieden met grasland in de omgeving 
van dorpen en wegen, aangezien het vee in deze gebieden meestal niet naar verder 
afgelegen locaties wordt verplaatst, of waar grazers worden gegroepeerd en binnen een 
afrastering worden gehouden. 

Overbegrazing leidt ertoe dat typische soorten worden vervangen door soorten die beter 
bestand zijn tegen intensievere begrazing en die kenmerkend zijn voor weilanden, of door 
stikstofminnende taxa. In gebieden waar de overbegrazing te intensief is, kunnen zich 
problemen zoals bodemverdichting, nitrificatie en zelfs het verlies van bodembedekking 
voordoen. 

Bij overbegrazing is er, met name in de zomer, sprake van overdadig knabbelen en 
vertrappen. Dit veroorzaakt bodemerosie en een afname van de soortenrijkdom en 
structurele diversiteit, waardoor hoge kruiden verloren gaan en er meer struiken komen 
die niet erg aantrekkelijk zijn voor vee. 
 

Veranderingen in de beheerspraktijken en intensivering 

Het effect van vrij subtiele veranderingen in het beheer, zoals begrazingsdruk, kan 
belangrijke gevolgen hebben voor de instandhouding van typische gemeenschappen en de 
verwante fauna. Zo kunnen veranderingen in de grashoogte of de hoeveelheid kale grond 
een grote invloed hebben op populaties van ongewervelde dieren (zowel wat betreft de 
samenstelling als de dichtheid van soorten). 

Bij de intensivering van graslandbeheer kan het gaan om bemesting en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, waardoor de rijkdom aan planten- en diersoorten in deze 
graslanden afneemt. Wat de gevolgen voor de bij deze habitat behorende fauna betreft, is 
intensivering vooral van invloed op ongewervelde soorten. 

Veel weilanden worden nu verontreinigd met mest van vee waarin grote hoeveelheden 
ontwormingsmiddelen (anthelminthica) zitten. De persistentie van de behandeling 
varieert van een paar dagen tot enkele maanden. Als de dieren tijdens de 
beweidingsperiode worden behandeld, worden de actieve moleculen snel in de natuur 
aangetroffen. Dit kan van invloed zijn op de populaties van coprofage insecten en 
insectenetende soorten (zoogdieren, vogels enz.). Dit risico kan worden beperkt door 
minder schadelijke en minder persistente werkzame stoffen te kiezen en dieren niet te 
behandelen wanneer zij op gevoelige gebieden grazen (vee behandelen wanneer het op 
stal staat of op een weiland dat voor dit doel wordt gebruikt). 
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Veranderingen in veehouderijpraktijken 

Met het oog op economische winstgevendheid heeft de seizoensgebonden veehouderij zich 
ontwikkeld in de richting van grote kudden die per vrachtwagen naar de zomerweiden 
worden gebracht, terwijl kleinere kudden vroeger op eigen kracht naar de zomerweiden 
liepen en onderweg verschillende gebieden van het laagland en de vallei begraasden. Naast 
de gevolgen voor de omgeving heeft dit ook invloed op in het wild levende dieren, omdat 
kudden in de zomer eerder aankomen (mei–juni), in het broedseizoen van hoendervogels 
(korhoen, patrijs en alpensneeuwhoen). Daarom worden in de eco-pastorale 
beheersplannen “augustusgebieden” in het leven geroepen, bv. in Frankrijk, om ervoor te 
zorgen dat kudden later op bepaalde gevoelige alpenweiden aankomen. 

 

Stikstofdepositie 

In sommige landen wordt de habitat bedreigd door de atmosferische depositie van stikstof 
en de daaropvolgende vorming van soortenarme vegetatie en veranderingen in de 
structuur van de vegetatie, bv. in België, Luxemburg, Nederland, Tsjechië, en het Verenigd 
Koninkrijk.  

Een toename van de beschikbaarheid van stikstof in de bodem heeft negatieve gevolgen 
voor deze habitat, die een voedselarme bodem nodig heeft. Sommige kenmerkende 
soorten van de habitat verdwijnen, terwijl andere niet-inheemse soorten die efficiënt 
gebruikmaken van stikstof in het voordeel zijn, en de structuur van het grasland wordt 
gedomineerd door hoge grassen.  

Op plaatsen waar de kritische belasting wordt overschreden, nemen de diversiteit en de 
gelijkmatigheid van soorten af, komen kenmerkende soorten minder vaak voor en neemt 
het aantal schaarse en zeldzame planten af (Van den Berg et al. 2010). 
 

Expansieve en invasieve soorten 

De introductie en verspreiding van expansieve plantensoorten is vaak een gevolg van 
andere pressiefactoren voor halfnatuurlijke graslanden, zoals verlating of eutrofiëring 
(d.w.z. de verrijking van de bodem met plantenvoedingsstoffen, waardoor de bodem 
vruchtbaarder en de vegetatie dichter en hoger wordt). Zodra deze soorten zich hebben 
verspreid, zorgen zij ervoor dat de omgevingsomstandigheden en de voorwaarden voor 
concurrentie tussen graslandsoorten onderling aanmerkelijk veranderen.  

Zaad en allerlei soorten broedknoppen van invasieve soorten kunnen ook door vee worden 
verspreid tijdens de verplaatsing naar verschillende gebieden. 

De verspreiding van invasieve soorten wordt in diverse landen, waaronder België, 
Denemarken, Hongarije, Ierland, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk, erkend als 
bedreiging voor deze habitat. In elk land zijn verschillende soorten geïdentificeerd als 
bedreiging voor habitat 6210. In het algemeen zijn deze planten zeer concurrerend en 
verdringen zij andere plantensoorten die van waarde zijn voor de instandhouding van deze 
graslanden. 
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Veranderingen in landgebruik en habitatversnippering 

Veranderingen in landgebruik, zoals omzetting in bouwland, stortplaatsen, steengroeven 
voor beton- of gipsproductie of voor kalksteen en de ontwikkeling van infrastructuur, 
kunnen ertoe leiden dat het habitatgebied kleiner wordt en versnippert.  

Verstedelijking in gebieden in de nabijheid van agglomeraties, bv. in de omgeving van 
dorpen en steden, kan ook een afname van de oppervlakte van dit habitattype tot gevolg 
hebben.  

Habitatversnippering en een verminderde habitatconnectiviteit worden met name in het 
Verenigd Koninkrijk en noordelijke landen (bv. Zweden, Polen, België en Denemarken) als 
een bedreiging voor dit habitattype beschouwd, maar er zijn over het algemeen weinig 
studies en methoden of ervaringen beschikbaar met betrekking tot graslandversnippering. 

Door habitatversnippering neemt de connectiviteit tussen graslanden voor plantensoorten 
af (Soons et al., 2005). Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor de met graslanden 
samenhangende populaties van ongewervelden, wat ten koste gaat van de soortenrijkdom 
(Parker en McNally, 2002). In versnipperde habitats wordt de genetische diversiteit van 
populaties doorgaans schraler, waardoor de instandhouding ervan op lange termijn 
achteruitgaat. 

Vermoedelijk heeft habitatversnippering een belangrijk effect op de populatiedynamiek. 
Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een genetisch obstakel voor sommige 
soorten/populaties en van een extinctieschuld voor geïsoleerde stukjes habitat. Het 
herstelproces na het herstel van verlaten grasland kan ook worden afgeremd door een 
gebrek aan kolonisatie als gevolg van het ontbreken van typische soorten in de 
overgebleven vegetatie en van zaden in de zaadbank of in de zaaddepositie.  

Ook is habitatversnippering een belangrijk probleem voor veel typische ongewervelde 
soorten, die minder mobiel zijn en voor hun levenscyclus een mozaïek van verschillende 
habitatelementen of habitats nodig hebben, of die afhankelijk zijn van 
metapopulatiedynamiek. Voorts zullen soorten als gevolg van de klimaatverandering naar 
een nieuw geschikt leefgebied moeten migreren, wat door de toenemende 
habitatversnippering in het landschap wellicht onmogelijk wordt. 

Er moet meer inzicht komen in habitatversnippering en de gevolgen daarvan voor de 
instandhouding van de habitat op lange termijn. 

In de effectbeoordeling van nieuwe ontwikkelingen in de verspreidingsgebieden van de 
habitat moet meer aandacht worden besteed aan de vernietiging of achteruitgang van dit 
habitattype. 
 



 

54 

Het aanplanten van bossen  

In sommige landen, bv. Italië, Slowakije en Letland, zijn bossen aangeplant in gebieden die 
voorheen door dit habitattype werden bezet. Bebossing werd vaak uitgevoerd met niet-
inheemse soorten of soorten die niet overeenkomen met de potentiële vegetatie van het 
gebied (bv. Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). Daarvan is op dit moment meestal geen 
sprake, maar het kan om economische redenen of vanwege de jacht nog steeds gebeuren. 
Door de aanplant van naaldbomen kan de pH-waarde van de bodem veranderen en 
daardoor ook de samenstelling van de plantengemeenschappen. Daarnaast zorgt het 
wortelstelsel van bomen er meestal voor dat de structuur van de bodem verandert 
doordat de kalkbodem scheurt. Tot slot houdt het loof van bomen licht tegen waardoor in 
de schaduw nattere microklimaten ontstaan die nadelig zijn voor de instandhouding van 
deze graslandsoorten. 

Bosbehoud/bosbescherming in strijd met habitatherstel 

In sommige lidstaten bestaat bosbouwwetgeving gericht op het vergroten of beschermen 
van bossen en andere nationale verplichtingen, waardoor het moeilijk is om habitattype 
6210 te herstellen als de successie al ver gevorderd is en de eerste fasen van het bos, zoals 
Pinus sylvestris-opstanden, de plaats van de habitat hebben ingenomen. Deze 
eerstegeneratiebossen met voornamelijk bomen die niet al te veel schaduw bieden, 
bevatten vaak nog voldoende typische plantensoorten of diasporen om de oude habitat 
6210 gemakkelijk binnen relatief korte tijd te kunnen herstellen. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat er geen praktische of juridische belemmeringen bestaan voor herstel, 
zoals beschermings- en compensatieregels voor bossen na successie als gevolg van de 
stopzetting van het beheer van droge graslanden. 
 

Recreatieactiviteiten 

Intensieve recreatieactiviteiten kunnen bodemverdichting en -erosie veroorzaken, met 
daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen voor de planten- en diersoorten die verband 
houden met dit habitattype. Sommige EU-landen hebben buitensport- en 
recreatieactiviteiten als pressiefactoren en bedreigingen met een matige en hoge 
intensiteit voor dit habitattype aangemerkt (in het kader van de verslaglegging uit hoofde 
van artikel 17). 

Buitensporige vertrapping kan leiden tot de introductie van invasieve en expansieve 
plantensoorten, de ontwikkeling van ruderale vegetatie en een afname van de 
biodiversiteit. 
 

Het verzamelen van planten 

Hoewel het verzamelen van planten tegenwoordig nog maar sporadisch voorkomt, 
hebben orchideeën (niet alleen de bloemen, maar ook de bollen) en sommige 
plantensoorten van dit habitattype zeer aantrekkelijke bloemen. Op bepaalde plaatsen 
kan deze activiteit een bedreiging worden. De activiteit kan de levensvatbaarheid van 
sommige soorten aantasten wanneer de zaadvoorraden ervan afnemen. 
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3.4.2 Identificatie van gebieden waar dringend actie moet worden ondernomen om 
belangrijke pressiefactoren te bestrijden 

In sommige landen kunnen bepaalde gebieden worden aangemerkt als bijzonder 
belangrijk voor de bestrijding van de voornaamste effecten op dit habitattype. De 
aandacht gaat duidelijk uit naar de grote verlaten gebieden met onmiskenbare tekenen 
van verbossing, waar extensieve begrazing niet langer winstgevend is. Ook worden 
compensatiemaatregelen of maatregelen voor het opnieuw creëren van de habitat vaak 
gedurende langere tijd niet gecontroleerd en moet er worden gezorgd voor 
langetermijnbeheer. 

Daarnaast is het belangrijk om actie te ondernemen in gebieden die mogelijk gevoeliger 
zijn voor verrijking met voedingsstoffen (bv. in Denemarken) en in gebieden waar de 
habitat zeer versnipperd is (zoals aangegeven in Denemarken en Zweden). 

Sommige hoogwaardige gebieden van deze habitat die geen deel uitmaken van de 
Natura 2000-gebieden, moeten speciale aandacht krijgen, zoals aangegeven in Ierland 
(Martin et al. 2018). 

In de Europese context moet tevens speciale aandacht worden besteed aan de 
ultraperifere gebieden (bv. de overgangszone van de continentale naar de boreale regio), 
waar het habitattype niet alleen minder uitgesproken is, maar ook minder weerstand en 
minder herstelpotentieel heeft. 
 
3.4.3 Procedures en methoden om de belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren 
voor de habitat vast te stellen en te beoordelen 

In het algemeen zijn er geen standaardprocedures en -methoden op nationaal niveau om 
de belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren voor habitat 6210 vast te stellen en te 
beoordelen. Doorgaans worden bedreigingen en pressiefactoren door milieuspecialisten 
in het veld geïdentificeerd en wordt op basis van kennis van deskundigen een schatting 
gemaakt van de intensiteit ervan.  

Enkele landen werken momenteel aan standaardmethoden voor de beoordeling van 
bedreigingen en pressiefactoren voor habitats en soorten van communautair belang. 

Sommige kwesties die moeten worden aangepakt met betrekking tot de beoordeling en 
rapportage van bedreigingen en pressiefactoren, houden verband met de ongelijke 
verdeling en intensiteit ervan. 
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3.4.4 Conclusies en aanbevelingen 

 De belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren zijn duidelijk en komen in alle 
biogeografische regio’s voor, en houden verband met het ontbreken van passend 
beheer. Enerzijds omvatten zij landverlating en het ontbreken van of tekort aan 
begrazing en maaien, wat leidt tot vegetatiesuccessie met struiken- en bomengroei. 
Anderzijds kan de intensivering van begrazing leiden tot eutrofiëring, veranderingen 
van de bodem en veranderingen in de vegetatiegemeenschappen en verwante fauna. 

 Er moet verder onderzoek worden gedaan naar de habitatversnippering (afname van 
de habitatconnectiviteit) en de gevolgen daarvan voor de staat van instandhouding van 
de habitat. 

 De verspreiding van invasieve soorten in de habitat moet nader worden onderzocht en 
gemonitord.  

 In het algemeen zijn er geen standaardprocedures en -methoden op nationaal niveau 
om de belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren voor habitat 6210 vast te stellen 
en te beoordelen. Dergelijke standaardmethoden moeten worden ontwikkeld. 
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3.5 De effecten van de klimaatverandering 

Er is onvoldoende kennis over de mogelijke effecten van de klimaatverandering op dit 
habitattype. Een kwetsbaarheidsanalyse en ervaringen met de monitoring van de gevolgen 
van de klimaatverandering voor habitattype 6210 op Europees niveau moeten verder 
worden onderzocht om maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering vast te 
stellen. 
 
3.5.1 Bewijzen van effecten van de klimaatverandering op habitat 6210 

Er zijn niet veel bewijzen voor effecten van de klimaatverandering op habitat 6210, 
aangezien daar geen gedetailleerde beoordeling van is uitgevoerd en er in de meeste 
landen geen specifieke studies over dergelijke effecten lijken te zijn. In feite heeft geen 
enkele lidstaat de klimaatverandering als bedreiging of drukfactor van groot belang voor 
habitat 6210 aangemerkt in zijn verslag (periode 2007–2012) uit hoofde van artikel 17 van 
de habitatrichtlijn. 

In de recente Europese Rode Lijst van habitats (Janssen et al., 2016) worden de 
halfnatuurlijke droge graslanden van habitat 6210 herleid tot twee soorten graslanden 
(E1.2a, E1.1i). In één geval is klimaatverandering opgenomen in de specifieke lijst van 
drukfactoren en bedreigingen.  

In Ierland zijn er aanwijzingen dat de klimatologische factoren die belangrijk zijn voor het 
bepalen van het verspreidingsgebied van deze habitat van bijlage I, in de afgelopen twaalf 
jaar zijn veranderd. Er loopt onderzoek naar de stijging van het neerslagniveau in de zomer 
in de afgelopen tien jaar en de invloed daarvan op graslanden. Leahy & Kiely 2011 wijzen 
op de problemen van de toename van het aantal overstromingen (aangehaald in NPWS 
2013).  Tijdens het onderzoek in het kader van het graslandmonitoringprogramma 
(2015-2017) werd bij één gebied aangegeven dat de soortensamenstelling aldaar 
negatieve gevolgen ondervindt van de nattere zomers (Martin et al. 2018). 

In sommige landen (bv. Italië) worden verschijnselen in verband met de 
klimaatverandering, zoals toenemende zomerdroogte en temperatuurstijging, als 
bedreiging beschouwd. Deze verschijnselen kunnen de habitat beïnvloeden en houden 
waarschijnlijk verband met geconstateerde gevallen van bodemverdunning en -erosie, 
waardoor de structuur en floristische samenstelling ingrijpend kunnen veranderen, ten 
gunste van eenjarige soorten die goed tegen droogte kunnen. 

In Frankrijk zijn enkele effecten waargenomen ten aanzien van de komst van diersoorten 
uit het zuidelijke distributiegebied in de regio Normandië (het dal van de Eure en het dal 
van de Seine), waar habitat 6210 een bijzondere rol speelt bij de opvang en verspreiding 
van deze soorten. 

De resultaten van langetermijnonderzoek in het Verenigd Koninkrijk wijzen er evenwel op 
dat de habitat bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering (in de vorm van 
droogte in de zomer en warmere winters) (Grime et al. 2008). 

Ook kan de klimaatverandering de ontwikkeling bevorderen van invasieve uitheemse 
soorten die minder gevoelig zijn voor veranderingen van de omgeving. 
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3.5.2 De kwetsbaarheid van de habitat voor de klimaatverandering en het 
aanpassingsvermogen ervan 

In een paar studies is geprobeerd de reactie van bepaalde soorten graslanden op 
veranderingen in het klimaat te modelleren. Habitattypen zijn complexe entiteiten met 
een dynamisch karakter, dus de toekomstige verspreiding ervan moet worden 
gemodelleerd op basis van de elementen waaruit zij zijn samengesteld en met name de 
kenmerkende plantensoorten (Bittner et al. 2011). De interspecifieke relaties en functies 
veranderen echter ook als er nieuwe soorten komen of soorten verdwijnen, en zouden tot 
nieuwe of gewijzigde habitattypen kunnen leiden die anders en onverwacht reageren ten 
aanzien van klimaatvariabelen. 

Op EU-niveau zijn er diverse modelstudies uitgevoerd waaruit blijkt dat er meer 
overstromingen en langere perioden van droogte zullen voorkomen (ICCP 2007). Met een 
simulatie van de aanwezigheid van verschillende in de EU beschermde 
graslandhabitattypen in Europa tot 2060 onder invloed van de klimaatverandering is 
aangetoond dat er over het algemeen steeds minder beschermde graslandhabitats in 
Europa zullen voorkomen (Bittner et al. 2011). De klimaatverandering kan er echter voor 
zorgen dat de klimaatomstandigheden in sommige gebieden voor bepaalde habitattypen 
gunstiger worden. Zo kan als gevolg van langere en frequentere perioden van droogte de 
oppervlakte met droog grasland (habitats 6120*, 6210) in Noord-Europa toenemen 
(Rusina, 2017). 

Naar verwachting zal het verspreidingsgebied van de meeste soorten door de 
klimaatverandering naar het noordoosten verschuiven. Het verspreidingsgebied van 
Europese vogels zal gemiddeld 550 km verschuiven en met gemiddeld 20 % afnemen 
(Huntley et al. 2008). Soorten met een kleiner potentieel verspreidingsgebied dan dat van 
vogels (bijvoorbeeld planten en ongewervelden) kunnen zelfs nog meer door de 
klimaatverandering worden getroffen. Als het verspreidingsgebied van soorten verandert, 
veranderen ook de soortengemeenschappen en de interactie tussen soorten. Hierdoor 
kunnen onverzadigde soortengemeenschappen ontstaan met een groot risico op de 
introductie en verspreiding van invasieve soorten (Auniņš 2009). 

Volgens Buse et al. (2015) zijn xerofytische graslanden minder kwetsbaar voor 
klimaatverandering dan de andere habitattypen die zij hebben bestudeerd, terwijl bleek 
dat mesofiele berggraslanden zeer waarschijnlijk gevolgen ondervinden van 
veranderingen in het klimaat, vooral wat betreft de soortensamenstellingen en de 
dichtheid van soorten. 

In Polen worden langere warme perioden in de zomer voorspeld, wat zelfs gunstig kan zijn 
voor habitat 6210. Niettemin ondervinden sommige typische soorten zoals Pulsatilla spp. 
mogelijk negatieve effecten van hevige droogte in de zomer of het ontbreken van 
vorstperioden in de winter, aangezien er aanwijzingen zijn dat vorst noodzakelijk is voor 
de bloei en zaadproductie van Pulsatilla (Wójtowicz 2004). 
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
De invloed van variabele weersomstandigheden op de dynamiek van een 
plantengemeenschap in droog grasland is in Tsjechië bestudeerd door Dostálek & Frantík 
(2011). Zij hebben correlaties vastgesteld tussen verschillende functionele soortengroepen 
en afzonderlijke soorten en variabele weersomstandigheden. Tijdens een negen jaar 
durend onderzoek in vijf natuurgebieden zijn de volgende reacties van 
drooggraslandvegetatie op de weersomstandigheden waargenomen: i) nattere 
omstandigheden, met name in de winter, waren van invloed op de dominantie en 
soortenrijkdom van meerjarige grassoorten en de achteruitgang van rozetplanten; ii) de 
elk jaar hogere temperaturen in de winter leidden tot een afname van de dominantie van 
lage graminoïden en kruipende kruidachtige planten anders dan gras; iii) droogte in het 
voorjaar had een negatief effect op de algemene dichtheid, met name de dichtheid van 
dicotyle soorten, en de soortenrijkdom. Deze verbanden kunnen zich op verschillende 
plaatsen echter op verschillende manieren manifesteren, en in sommige gevallen kan de 
vegetatie op verschillende plaatsen een tegengestelde reactie op weersomstandigheden 
vertonen. 

Enkele van de deskundigen die betrokken waren bij de voorbereiding van dit actieplan 
hebben aangegeven dat soortenrijke graslanden goed zijn aangepast aan veranderlijke 
weersomstandigheden. Xerotherme soorten profiteren in droge jaren, terwijl 
mesofytische soorten het in nattere jaren overnemen. 

Volgens sommige deskundigen is de habitat zelf vrijwel onafhankelijk van het 
grondwaterniveau en zijn de soorten ervan meestal aangepast aan de droge-halfdroge 
omstandigheden. Daarom worden er geen directe en goed waarneembare gevolgen 
verwacht. Indirecte gevolgen (toenemende kwetsbaarheid en afnemend 
aanpassingsvermogen) mogen vanwege het mogelijk veranderende beheer en de 
potentiële nieuwe rol van indringers niet worden uitgesloten; dergelijke gevolgen kunnen 
echter alleen in lokale casestudies worden geanalyseerd. 
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Mogelijke effecten kunnen in sommige gevallen met de effecten van de 
klimaatverandering op het water samenhangen, omdat er tijdens het droge seizoen 
waterschaarste nodig is om de onderscheidende flora en graslandstructuur in stand te 
houden. 
 
3.5.3 Conclusies en aanbevelingen 

 Vanwege het gebrek aan kennis over en bewijzen voor de effecten van de 
klimaatverandering op deze habitat, lijkt het passend studies te bevorderen om deze 
kennishiaten op te vullen, om de kwetsbaarheid van de habitat voor 
klimaatverandering te analyseren en mogelijke aanpassingsmaatregelen te 
identificeren. Deze studies moeten ook betrekking hebben op typische ongewervelde 
soorten en potentieel kwetsbare of gevoelige soorten met metapopulaties. 

 Om de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering te vergelijken, kan lokaal 
genetisch materiaal (zaden, broedknoppen) afkomstig van geschikte omliggende 
gebieden worden gebruikt om de structuur, dichtheid en floristische samenstelling van 
de bestaande habitatgebieden te versterken. Een daadwerkelijke vergelijking van de 
oorzaken van deze pressiefactor kan echter enkel op grotere schaal plaatsvinden. 

 Als habitatversnippering wordt voorkomen en wordt gezorgd voor connectiviteit, zal 
habitat 6210 zich beter aan de klimaatverandering kunnen aanpassen. 
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4. DOELSTELLINGEN VOOR DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER VAN DE 
HABITAT 

 
Deze graslanden worden onderhouden door regelmatig beheer middels extensieve 
begrazing en/of maaien. Ook kunnen herstelacties noodzakelijk zijn om het gebied en de 
structuur en functies te herstellen waar de graslanden sterk zijn aangetast of zijn 
verdwenen. Daarnaast is het belangrijk om de gevolgen van het habitatbeheer te 
monitoren. 

Instandhoudingsdoelstellingen en -prioriteiten kunnen op biogeografisch niveau worden 
geformuleerd om een gunstige staat van instandhouding te bereiken en de belangrijkste 
bedreigingen van de habitat aan te pakken, bv. verbetering van gebied, structuur, functies, 
herstelbehoeften. Deze moeten vervolgens worden omgezet in specifieke doelstellingen 
op nationaal niveau. 

Ook moeten er instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld voor Natura 2000-
gebieden, om de bijdrage van deze gebieden tot het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding van de habitat te maximaliseren. 

Ook actie buiten de Natura 2000-gebieden zal noodzakelijk zijn om de instandhouding op 
lange termijn, ecologische variabiliteit en toereikende connectiviteit ervan te waarborgen. 

 

4.1 Achtergrond en context 

Overeenkomstig de habitatrichtlijn moeten er instandhoudingsmaatregelen worden 
vastgesteld en uitgevoerd om de habitattypen en soorten van communautair belang in een 
gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Volgens de richtlijn wordt 
de staat van instandhouding van een natuurlijke habitat als “gunstig” beschouwd wanneer: 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die 
habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen; 

 de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan 
en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; en 

 de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is. 

Ook moet op grond van de richtlijn het Natura 2000-netwerk van speciale 
beschermingszones worden gevormd, waarbinnen de nodige 
instandhoudingsmaatregelen voor de in de gebieden aanwezige habitattypen en soorten 
worden vastgesteld en uitgevoerd, en moet een beschermingsregeling worden ingesteld 
om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de habitats niet verslechtert en er geen 
verstorende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen. 
Tevens moeten plannen of projecten worden beoordeeld om te voorkomen dat de 
natuurlijke kenmerken van de gebieden worden aangetast. 

Volgens de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 moeten de lidstaten tegen 2020 ten 
minste 15 % van de aangetaste ecosystemen op hun grondgebied herstellen. Met de 
strategie wordt ook beoogd een aanzienlijke en meetbare verbetering te bereiken in de 
staat van instandhouding van soorten en habitats die worden beschermd krachtens de 
twee natuurrichtlijnen. Daarnaast wordt in de strategie bijzondere aandacht besteed aan 
de zorg voor doeltreffend beheer van Natura 2000-gebieden, met name door de uitvoering 
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van beheersplannen en instandhoudingsmaatregelen voor gebieden, en aan het waar 
mogelijk in cruciale beleidsoriëntaties inzake land- en watergebruik opnemen van de eisen 
inzake het beheer van soorten en habitats. 
 

4.2 De algemene doelstelling van dit actieplan 

Met het oog op het algemene doel om een gunstige staat van instandhouding te bereiken, 
wordt in het plan voorgesteld om algemene doelstellingen voor de instandhouding en het 
beheer van dit habitattype op biogeografisch niveau vast te stellen, die vervolgens moeten 
worden omgezet in specifiekere doelstellingen op nationaal niveau. Daarnaast moeten 
volgens dit plan prioritaire gebieden worden geïdentificeerd om de instandhouding van de 
habitat te waarborgen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen op 
hoger niveau (bv. biogeografisch, nationaal), zowel binnen als buiten het Natura 2000-
netwerk. 

 

4.3 De vaststelling van doelstellingen op biogeografisch en nationaal 
niveau  

Op biogeografisch en nationaal niveau moet worden gekeken naar de staat van 
instandhouding van het habitattype en de parameters aan de hand waarvan deze staat 
wordt bepaald (oppervlakte, structuur en functies, toekomstperspectieven), en moet een 
analyse worden uitgevoerd van de bedreigingen of de combinatie van bedreigingen 
waarvan de huidige staat van instandhouding het gevolg is en waardoor de trends worden 
bepaald. 

Bij een gunstige staat van instandhouding moeten de doelstellingen erop gericht zijn de 
habitat in een gunstige staat van instandhouding te behouden door een passend systeem 
voor het beheer van de habitat te handhaven en mogelijke bedreigingen en 
pressiefactoren die de staat van instandhouding ervan kunnen beïnvloeden, te 
voorkomen. 

Bij een ongunstige staat van instandhouding (ontoereikend — O1 of slecht — O2) moet 
deze worden verbeterd. Afhankelijk van de status van de parameters die als ongunstig 
worden beoordeeld, kan het nodig zijn om: 

- het verspreidingsgebied te verbeteren; 
- de oppervlakte te verbeteren; 
- de structuur en functies te verbeteren; 
- de toekomstperspectieven te verbeteren. 

Om het verspreidingsgebied en de oppervlakte te verbeteren moet de habitat in geschikte 
gebieden worden hersteld en moet tegelijkertijd worden voorkomen dat de totale 
oppervlakte van de habitat en het aantal habitatgebieden in het land afnemen. In de 
landen moeten op biogeografisch niveau gebieden worden geïdentificeerd en 
geselecteerd die geschikt zijn voor het herstel van de habitat, teneinde de instandhouding 
op lange termijn van de habitat en de bijbehorende soorten, de ecologische variabiliteit 
van de habitat en toereikende connectiviteit in het hele natuurlijke verspreidingsgebied 
ervan te waarborgen. 
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De structuur en functies verbeteren. De structuur en functies van een habitattype hebben 
betrekking op de soortensamenstelling en diversiteit ervan, ecologische functies en 
processen die de habitat ondersteunen en ecologische verbindingen. Verbetering van de 
structuur en functies kan nodig zijn in gebieden waar de habitat is aangetast. Het gaat 
daarbij om herstel en het tegengaan van verdere aantasting door de belangrijkste 
bedreigingen en pressiefactoren voor het habitattype weg te nemen en te verminderen. 
Bij het verbeteren van de structuur en functies moet ook rekening worden gehouden met 
de diversiteit en verspreiding van plantengemeenschappen en soorten die kenmerkend 
zijn voor de habitat op nationaal niveau. 

Om de toekomstperspectieven te verbeteren moeten doorgaans de onderliggende 
oorzaken van de belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren voor de habitat worden 
aangepakt, zodat de trends van de verschillende parameters kunnen verbeteren. 
Voorbeelden in dit verband zijn: de atmosferische depositie van voedingsstoffen 
terugdringen, verbossing en invasieve soorten tegengaan, verlating voorkomen en zorgen 
voor passend beheer van de gebieden waar de habitat voorkomt. 
 
 

Algemene doelstellingen 

Op biogeografisch en nationaal niveau worden in het plan de volgende algemene 
doelstellingen voorgesteld: 

 Het verspreidingsgebied en de oppervlakte behouden en waar nodig het gebied 
herstellen en uitbreiden, de structuur en functies van deze graslanden behouden of 
verbeteren (afhankelijk van de huidige status van deze parameters) en zorgen voor 
gunstige toekomstperspectieven voor het hele verspreidingsgebied op de 
middellange termijn. 

 Zorgen voor het behoud van de ecologische diversiteit van het habitattype en de voor 
dit habitattype kenmerkende plantengemeenschappen en typische ongewervelde 
soorten, zoals bestuivers, in het hele verspreidingsgebied. Het kan hierbij gaan om het 
vaststellen van specifieke doelen voor elk land, rekening houdend met de diversiteit 
en bijzondere kenmerken die moeten worden behouden in de regio. 

 Zorgen voor ecologische connectiviteit in het hele verspreidingsgebied van de habitat. 
Het is belangrijk om de verbindingen tussen de gebieden waar deze habitat voorkomt 
te waarborgen, aangezien deze belangrijk zijn voor de verbinding van populaties van 
bepaalde soorten zoals vlinders en andere relevante bestuivers, en andere dier- en 
plantensoorten. Het creëren van verbindende elementen met doelvegetatie ter 
verbetering van de landschapsconnectiviteit is noodzakelijk voor het functioneren van 
metapopulaties van planten en dieren. 

 Zorgen voor de uitwisseling en harmonisatie van kennis en ervaring op het gebied 
van de bescherming en het beheer van de habitat tussen landen in dezelfde 
biogeografische regio. 

 Vergelijkbare benaderingen ontwikkelen voor steunregelingen (bv. wat betreft 
soorten subsidies/stimulansen) in alle landen van dezelfde biogeografische regio. 
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4.3.1 Streefcijfers en kwantitatieve waarden voor instandhoudingsdoelstellingen 

In sommige landen zijn specifieke streefcijfers voor de verbetering van de staat van 
instandhouding vastgesteld, bv. in termen van te herstellen habitatgebied. In andere 
gevallen zijn alleen meer algemene doelstellingen geformuleerd. Hieronder staan enkele 
voorbeelden. Kwantitatieve waarden voor instandhoudingsdoelstellingen kunnen beter 
worden bepaald wanneer de gunstige referentiewaarde(n) van het habitattype bekend is 
(zijn). 

Voorbeelden van instandhoudingsdoelstellingen voor droge graslanden van habitat 
6210 in enkele lidstaten 

- België (Vlaanderen): de oppervlakte uitbreiden tot 7,8 ha, wat een uitbreiding van 
875 % is ten opzichte van de huidige oppervlakte. Eén gebied van communautair belang 
met habitat 6210 is aangemerkt als essentieel gebied. 

- Letland: de landschapsconnectiviteit en kenmerkende ecologische processen 
(diversiteit aan vegetatie en voedingsstoffenkringloop) waarborgen; geschikte habitats 
herstellen om het aantal gebieden en de staat van instandhouding van typische, 
zeldzame en kwetsbare soorten en hun populaties te verbeteren; de diversiteit van 
korstmossen, mossen, ongewervelden en hogere plantensoorten en -gemeenschappen 
herstellen (Rūsiņa, 2017). 

- Luxemburg: het habitatgebied uitbreiden door de ontwikkeling van gebieden met 
potentieel voor extensivering, intensief gebruikte habitatgebieden herstellen, verlaten 
en aangetaste gebieden herstellen. Er is een streefcijfer van ten minste 350 ha 
vastgesteld voor het herstel van de habitat (naast het herstel van de habitatgebieden 
in het mijngebied, die niet in dit streefcijfer zijn opgenomen omdat ze niet 
kwantificeerbaar zijn) (Naumann et al. 2013); een ecologisch netwerk van 
halfnatuurlijke droge graslanden tot stand brengen en zorgen voor genetische 
uitwisseling tussen kalkgraslanden. 

 

4.4 Instandhoudingsdoelstellingen vaststellen op gebiedsniveau 

Zoals gezegd zijn 4 437 Natura 2000-gebieden aangewezen voor de bescherming en 

instandhouding van dit habitattype. Veel van deze gebieden zijn aangewezen als speciale 
beschermingszone en voor deze zones zijn instandhoudingsdoelstellingen en 
instandhoudingsmaatregelen vastgesteld. 

In Natura 2000-gebieden moeten instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau 
worden vastgesteld met het oog op de vaststelling van de maatregelen die nodig zijn voor 
de instandhouding van de habitattypen en soorten waarmee de aanwijzing van 
natuurgebieden wordt onderbouwd19. 

In de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moet worden bepaald wat de 
beoogde toestand van het habitattype in het gebied is om de gebieden optimaal bij te 

                                                 
19 Nota van de Commissie over de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-
gebieden (2012), beschikbaar op 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_NL.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_NL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_NL.pdf
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laten dragen tot het realiseren van een gunstige staat van instandhouding op nationaal, 
biogeografisch of Europees niveau. 

Om instandhoudingsdoelstellingen te kunnen vaststellen, moet een beoordeling worden 
gemaakt van het relatieve belang van elk gebied voor de instandhouding van dit 
habitattype en van het feitelijke potentieel van elk gebied voor de habitat. Hiertoe moeten 
de volgende aspecten worden onderzocht: 

- het belang van elk gebied voor de verwezenlijking van doelstellingen op 
biogeografisch en nationaal niveau; 

- de huidige toestand van de habitat in elk gebied en de mogelijkheden voor het 
herstel ervan; 

- de wijze waarop de instandhouding van de habitat in het verleden is beheerd of de 
veranderingen en factoren die een rol hebben gespeeld bij de achteruitgang van de 
habitat, en mogelijke langdurige effecten. 

Zodra deze analyse is afgerond, kunnen de reeds eerder geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden waar de habitat voorkomt, 
worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast of verbeterd. Voorts moeten voor 
de gebieden waarvoor nog geen instandhoudingsdoelstellingen zijn bepaald, de 
overeenkomstige doelstellingen worden vastgesteld, al naar gelang het relatieve belang, 
de toestand en het potentieel ervan voor het habitattype. 
 
Bij de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moet tevens 
rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 

- de ecologische vereisten van de habitat in elk specifiek gebied; 
- de bedreigingen en pressiefactoren waaraan het gebied blootstaat en die van 

invloed kunnen zijn op de habitat; 
- de omstandigheden in de omliggende gebieden, die van invloed kunnen zijn op de 

staat van de habitat in het gebied. 
 
Hieronder volgt een voorbeeld van vrij gedetailleerde instandhoudingsdoelstellingen voor 
dit habitattype in een specifieke speciale beschermingszone in Ierland (tabel 6). 
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Tabel 7: instandhoudingsdoelstellingen voor habitat 6210 in een speciale beschermingszone in 
Ierland 
 

Instandhoudingsdoelstellingen voor: speciale beschermingszone Clara Bog [000572]  

6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende 
bodems (Festuco-Brometalia) (*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien) 

voor het herstel van de gunstige staat van instandhouding van droge halfnatuurlijke graslanden 
en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) in speciale 
beschermingszone Clara Bog, gedefinieerd door de volgende lijst van kenmerken en doelen:  

Kenmerk Maatstaf Doel Opmerkingen 
Oppervlakte met de 
habitat  

Hectaren  Oppervlakte stabiel of 
toenemend, onderhevig aan 
natuurlijke processen  

Droge halfnatuurlijke graslanden en 
struikvormende-facies op kalkhoudende 
bodems (Festuco-Brometalia) komen vaak 
samen met andere graslandhabitats voor. Twee 
kleine gebieden (1,36 ha in totaal) van deze 
habitat van bijlage I werden geïdentificeerd 
door Dwyer et al. (2007). NB: Er kunnen andere 
gebieden aanwezig zijn in de speciale 
beschermingszone. 

Habitatverspreiding  Aanwezigheid  Geen afname, onderhevig 
aan natuurlijke processen. Zie 
kaart 3 voor bekende 
verspreiding  

De habitat is op twee locaties in kaart gebracht 
als kleine plekken op de esker ten noorden van 
Clara Bog. NB: Er kunnen andere gebieden 
aanwezig zijn in de speciale beschermingszone. 

Vegetatiesamen-
stelling: typische 
soorten  

Aantal bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Ten minste zeven positieve 
indicatorsoorten aanwezig, 
waaronder twee die op hoge 
kwaliteit wijzen  

Lijst van positieve indicatorsoorten, waaronder 
soorten die op hoge kwaliteit wijzen, die zijn 
geïdentificeerd tijdens het Ierse onderzoek 
naar halfnatuurlijke graslanden (O’Neill et al., 
2013). Dit document kan worden geraadpleegd 
voor verdere bijzonderheden. 

Vegetatie-
samenstelling: 
negatieve 
indicatorsoorten  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Negatieve indicatorsoorten 
samen maximaal 20 % 
bedekking, met maximaal 
10 % bedekking door een 
afzonderlijke soort  

Lijst van negatieve indicatorsoorten die zijn 
geïdentificeerd door O’Neill et al. (2013). 

Vegetatiesamen-
stelling: niet-
inheemse soorten  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Bedekking door niet-
inheemse soorten maximaal 
1 %  

Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013).  

Vegetatiesamen-
stelling: houtachtige 
soorten en varens  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Bedekking door houtachtige 
soorten (met uitzondering 
van bepaalde soorten van de 
lijst) en varens (Pteridium 
aquilinum) maximaal 5 %  

Houtachtige soorten die soms meer dan 5 % 
bedekken, zijn de jeneverbes (Juniperus 
communis) en de duinroos (Rosa spinosissima). 
Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013). Volgens Dwyer et al. (2007) is er sprake 
van toenemende groei van struiken en varens 
(Pteridium aquilinum) in dit gebied. 

Vegetatiestructuur: 
verhouding tussen 
breedbladige 
kruiden en gras  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Breedbladige kruiden vormen 
tussen de 40 en 90 % van de 
vegetatie  

Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013). 

Vegetatiestructuur: 
grashoogte  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Ten minste 30 % van het gras 
is tussen de 5 en 40 cm hoog  

Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013). 

Vegetatiestructuur: 
strooisel  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Bedekking door strooisel 
maximaal 25 %  

Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013).  

Fysieke structuur: 
kale grond  

Percentage bij een 
representatief aantal 
meetplots  

Maximaal 10 % kale grond  Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013). 

Fysieke structuur: 
verstoringen  

Vierkante meter  

 

Minder dan 20 m2 van de 
oppervlakte vertoont 
tekenen van aanzienlijke 
begrazing of andere 
verstoringen  

Kenmerk en doel gebaseerd op O’Neill et al. 
(2013).  
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Afhankelijk van de dekking van dit habitattype door het Natura 2000-netwerk kan het 
bovendien nodig zijn om buiten de beschermde gebieden maatregelen te nemen om de 
instandhouding van de habitat op lange termijn, de ecologische variabiliteit, toereikende 
connectiviteit in het natuurlijke verspreidingsgebied en de instandhouding van soorten die 
in de habitat voorkomen, te waarborgen. 

In tabel 4 wordt aangegeven welk percentage van de oppervlakte van dit habitattype deel 
uitmaakt van Natura 2000 per land en per biogeografische regio (op basis van de gegevens 
in de dataset uit hoofde van artikel 17). Er moet een nadere analyse op nationaal en 
biogeografisch niveau worden uitgevoerd om te bepalen welke gebieden het meest 
geschikt zijn om de staat van instandhouding te verbeteren of de habitat te herstellen. 
 

4.4 Doelstellingen en beheermethoden voor een bepaald gebied vaststellen 

 
Afhankelijk van de toestand van het grasland kan behoud, herstel of opnieuw creëren 
noodzakelijk zijn (zie de definities hieronder). 
 
Figuur 16: beheermethoden voor de instandhouding van halfnatuurlijk grasland (Rusina (ed.) 2017) 
 

Halfnatuurlijk grasland in 
gunstige toestand 
Vegetatiestructuur, 
plantengemeenschap en 
ecologische processen zijn 
kenmerkend voor het 
habitattype 
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Behoud (beheer in enge zin) van de 
omgevingsomstandigheden, vegetatiestructuur en 
soortensamenstelling die kenmerkend zijn voor 
halfnatuurlijk grasland (begrazing, hooien, 
onderhoud van sloten, andere werkzaamheden) 
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Halfnatuurlijk grasland in 
ontoereikende of slechte 
toestand Vegetatiestructuur 
wijkt af van typische 
structuur en de noodzakelijke 
ecologische processen zijn 
verstoord of gewijzigd; 
overwoekerd door struiken; 
niet goed beheerd (bedekt 
met mulch, overbegraasd, 
verbeterd, geploegd, 
ingezaaid); drooggelegd 
(afvoerkanalen of sloten) 

 

H
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Herstel van de omgevingsomstandigheden die 
kenmerkend zijn voor halfnatuurlijk grasland 
(vernatting of drainage, vermindering van 
vruchtbaarheid, onttrekking van voedingsstoffen, 
aanvang van passend beheer)  
Herstel van de vegetatiestructuur en 
soortensamenstelling die kenmerkend zijn voor 
halfnatuurlijk grasland (verwijdering van bomen 
en struiken, extra zaaien van zaden van wilde 
soorten, maatregelen om de verspreiding van 
soorten te vergemakkelijken, regulering van 
expansieve soorten) 

     

GEEN halfnatuurlijk grasland 
Intensieve-landbouwgrond 
(bouwland, verbeterd 
grasland). Bos: langdurig 
beheerd bos of door aanplant 
ontstane opstand. Overig 
land: drooggelegd moeras, 
steengroeve, voormalig 
bouwterrein, 
gehercultiveerde 
vuilstortplaats enz. 
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 Creatie van de omgevingsomstandigheden die 
kenmerkend zijn voor halfnatuurlijk grasland 
(creatie van geschikte 
vochtigheidsomstandigheden, aanpassing van de 
vruchtbaarheid van de bodem)  
Creatie van de vegetatiestructuur en 
soortensamenstelling de kenmerkend zijn voor 
halfnatuurlijk grasland (zaaien van zaadmengsels 
van doelsoorten, planten, aanvang van passend 
beheer) 
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Behoud van halfnatuurlijk grasland betekent dat de soortensamenstelling en -structuur 
die kenmerkend zijn voor het halfnatuurlijke grasland worden beschermd en beheerd, 
evenals de ecologische omstandigheden en processen die noodzakelijk zijn om het in 
gunstige staat te behouden. Doorgaans moeten hiertoe herhaaldelijk dezelfde 
maatregelen worden uitgevoerd (grazen, maaien enz.), vaak op jaarbasis. Er moet speciaal 
op worden gelet dat ook rekening wordt gehouden met de beheersbehoeften van typische 
ongewerveldengemeenschappen. Er zijn steeds meer voorbeelden van beheerd droog 
grasland waar de typische plantensoorten en vegetatie het erg goed doen, maar waar 
vrijwel geen typische ongewervelde soorten zoals vlinders te vinden zijn. Er is aangetoond 
dat in ieder geval in sommige regio’s in Duitsland in goed beschermde gebieden op grote 
schaal sprake is van een daling van het aantal insecten in habitats van bijlage I (Hallmann 
et al. 2017), maar ook in andere landen, waaronder Nederland (Hallmann et al. 2018). Men 
vermoedt dat dit een Europees of misschien zelfs een wereldwijd probleem is. Dit is 
vermoedelijk met name te wijten aan belangrijke factoren zoals pesticiden, met inbegrip 
van omhulsels van zaaigoed, monotoon beheer dat gelijktijdig op grote gebieden wordt 
uitgevoerd, zoals het maaien van de gehele oppervlakte met de habitat in een gebied 
binnen een dag of twee, en versnippering. Daarom moet ook de fauna doeltreffend 
worden beheerd. 

Herstel betekent dat de toestand van grasland wordt verbeterd op plaatsen waar sommige 
kenmerken of processen van de graslandhabitat nog aanwezig zijn. Een voorbeeld is het 
herstel van door struiken overwoekerd grasland waar de ecologische omstandigheden en 
processen die de habitat ondersteunen, nog aanwezig zijn (bv. bodemsamenstelling en 
chemische eigenschappen).  Bij ecologisch herstel gaat het meestal om eenmalige 
maatregelen, zoals het snoeien van bomen en struiken of het vermalen van wortels. Ook 
kan het betekenen dat gebied gedurende een bepaalde periode intensiever wordt 
begraasd of gemaaid totdat de hergroei van struiken onder controle is, en kan er 
extensiever en regelmatiger worden begraasd of gemaaid met het oog op onderhoud 
(Rusina, 2017). 

Opnieuw creëren van halfnatuurlijk grasland betekent dat de voor de habitat 
noodzakelijke omgevingsomstandigheden worden gecreëerd en dat de voor de habitat 
kenmerkende soorten worden geïntroduceerd op een plaats waar de habitat is 
verdwenen. Opnieuw creëren van habitats kan van groter belang zijn in landen waar het 
huidige habitatgebied kleiner is dan de oppervlakte waar een gunstige staat van 
instandhouding van de soorten en gemeenschappen ervan mogelijk is, en waar de 
bestaande oppervlakte afneemt als gevolg van verlating, intensivering of andere oorzaken 
van het verdwijnen van de habitat. Door habitat opnieuw te creëren kunnen de gevolgen 
van de vernietiging ervan en de afname van de oppervlakte met de habitat ten minste 
gedeeltelijk worden gecompenseerd. 

Het leidende beginsel is dat het altijd beter is om natuurlijke ecosystemen te beschermen 
en te behouden door, waar mogelijk, de schadelijke effecten en factoren van grote druk 
op te heffen, aangezien herstel van aangetaste ecosystemen altijd het risico van mislukking 
en hoge kosten met zich meebrengt. Veel natuurlijke waarden kunnen onherstelbaar 
beschadigd raken en er zijn veel meer middelen en investeringen nodig om natuurlijke 
ecosystemen te herstellen dan om ze te beschermen. De kosten stijgen naarmate de 
aantasting erger is. Daarom heeft goede bescherming en instandhouding van natuurlijke 
ecosystemen te allen tijde prioriteit en dient herstel of beheer uitsluitend te worden 
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gebruikt als instrument om reeds aangetaste ecosystemen te herstellen. Opnieuw 
gecreëerde habitats blijven zelfs op lange termijn vaak armer aan soorten in een 
versnipperd landschap waar het voor sommige soorten moeilijker of zelfs onmogelijk is om 
zich opnieuw te vestigen. 

In het algemeen kan de vroegere “ideale” toestand (wat betreft oppervlakte met de 
habitat, soortensamenstelling en functionele processen) alleen worden hersteld als er in 
het gebied en de omgeving daarvan geen onomkeerbaar of sterk aangetaste 
omstandigheden zijn waardoor het onmogelijk is om de habitat en de daarvoor 
noodzakelijke processen te herstellen (Rusina, 2017, of Priede en Rūsiņa, 2017). Soms kan 
de toestand enkel worden verbeterd.  

Ecologisch herstel of de creatie van halfnatuurlijk grasland is een tijdrovend proces. Bij 
herstel kan alleen snel (bv. binnen twee jaar) resultaat worden geboekt als de meeste van 
de kenmerkende soorten nog aanwezig zijn en alle vereiste ecologische processen 
plaatsvinden. In de meeste gevallen duurt het herstelproces echter minimaal vijf tot 
tien jaar (Rusina, 2017) en duurt het tientallen jaren om tot een vollediger herstel van 
populaties van ongewervelden te komen. 

Nadat met behulp van herstelactiviteiten de verwachte resultaten zijn bereikt, zijn 
maatregelen voor instandhouding nodig om het grasland in goede staat te houden. 
Herstel- en instandhoudingsmaatregelen zijn bovendien vaak niet strikt van elkaar 
gescheiden, maar kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. 
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5. INSTANDHOUDINGS- EN HERSTELMAATREGELEN 
 

Om deze habitat in goede staat te houden is extensieve begrazing of maaien 
noodzakelijk, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en vroegere 
beheerspraktijken. Daarnaast kan het nodig zijn om struikgewas of invasieve soorten te 
bestrijden. 

Afhankelijk van de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden kan het nodig zijn het 
beheer aan de behoeften van bepaalde soorten aan te passen.  

 

5.1 De belangrijkste beheerspraktijken om de habitat in goede staat te 
houden 

Dit habitattype is in het algemeen geen climaxgemeenschap en is in bijna het gehele 
verspreidingsgebied afhankelijk van extensieve beheerspraktijken. De belangrijkste 
biotische factoren voor de instandhouding ervan hangen sterk samen met de mogelijkheid 
om de secundaire successie te beperken. Dit wordt in de regel gewaarborgd door de 
begrazingsactiviteiten van in het wild levende herbivoren en, in het bijzonder, 
landbouwhuisdieren (schapen, geiten, runderen, paarden, ezels). Maaien kan een geschikt 
instandhoudingsinstrument zijn voor de meest mesofiele verschijningsvorm van de habitat 
(d.w.z. met een gematigde aanvoer van vocht). 

Of het reguliere beheer van hoogwaardige kalkgraslanden het beste kan bestaan uit 
begrazing of maaien, kan afhangen van de omstandigheden en het vroegere beheer van 
de specifieke gebieden en van het aanwezige habitatsubtype. In de meeste studies wordt 
begrazing aanbevolen als het meest geschikte beheer voor kalkgraslanden. Fischer & Wipf 
(2002) hebben echter vastgesteld dat van oudsher gemaaide kalkgraslanden in de 
bovenste subalpiene regio niet gebaat zijn bij begrazing, maar bij maaien. Er zijn verschillen 
in de soortensamenstelling in begraasde en gemaaide graslanden, die corresponderen met 
verschillende vegetatie-eenheden en subtypen. Om de volledige biodiversiteit van habitat 
6210 te behouden kan het nodig zijn een regionaal aangepaste combinatie van beide 
soorten beheer toe te passen. 

De geschiedenis en de aard van de gemeenschap zijn belangrijke variabelen bij het bepalen 
van passende beheersregimes (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). Tijdens een 
experiment met betrekking tot de gevolgen van verschillende beheersregimes (begrazing, 
maaien en niets doen) voor de biodiversiteit van Nederlandse kalkgraslanden leidde 
begrazing tot de grootste biodiversiteit en niets doen tot de kleinste (During & Willems 
1984). Bovendien bleek begrazing doeltreffender dan maaien om de effecten van een 
verhoogd stikstofniveau tegen te gaan (Butaye et al. 2005).  

Op plaatsen waar niet eerder werd gemaaid, moet worden geëvalueerd wat de gevolgen 
voor de instandhouding van de graslandgemeenschap zullen zijn als van begrazing wordt 
overgegaan op maaien. Dit kan vooral van cruciaal belang zijn voor ongewervelden. De 
levenscyclus van de ongewervelde soorten die er voorkomen past namelijk bij het 
bestaande vaste beheersregime. Op vergelijkbare wijze zal de overgang van een 
traditioneel maairegime naar begrazing waarschijnlijk resulteren in veranderingen van de 
samenstelling van de plantensoorten (Rodwell 1992). Vroeg bloeiende soorten, waarbij 
het behoud van populaties afhankelijk is van de zaadproductie, kunnen door een dergelijke 
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verandering afnemen of verdwijnen. In geval van twijfel moet de voorzorgsbenadering, 
waarbij veranderingen in het vaste beheer worden vermeden, worden gevolgd om aan de 
natuurbehouddoelstellingen te voldoen (Crofts & Jefferson 1999). 

 

 

Prioritaire habitat met orchideeën (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Begrazing  

Droge kalkgraslanden zijn meestal systemen met een lage productiviteit die een kleine 
hoeveelheid verteerbare voedergewassen voortbrengen, en worden daarom gewoonlijk 
niet gemaaid, maar begraasd. Begrazing speelt een essentiële rol voor het behoud van de 
soortenrijkdom door ervoor te zorgen dat concurrerende soorten niet dominant kunnen 
worden. Het is ook de voorkeursoptie bij beheer met het oog op ongewervelden. Behalve 
bij een zeer hoge bezettingsdichtheid wordt bij begrazing het plantenmateriaal 
geleidelijker verwijderd dan bij maaien. Hierdoor krijgen mobielere ongewervelden de 
kans zich binnen het grasland naar andere gebieden te verplaatsen (Crofts & Jefferson 
1999). 

Het is echter nog niet bekend welke langetermijngevolgen verschillende 
begrazingsregimes hebben, met name wat betreft de gemeenschappen van 
ongewervelden. Uit studies naar het effect van beweiding op kalkgraslanden in Bourgondië 
blijkt dat ondanks een toename van de floristische diversiteit, de gevolgen voor de 
ongewervelden zowel positief als negatief kunnen zijn, afhankelijk van de 
begrazingspraktijken (Croquet & Agou 2006). Onbegraasde gebieden zijn ook belangrijk 
voor microfauna als beschutting of om te overwinteren (Pearson et al. 2006). 

Begrazing heeft ook andere voordelen. Matige vertrapping kan gunstig zijn: zware dieren, 
zoals runderen, maken met hun hoeven de strooisellaag stuk en vertrappen en pletten 
grove vegetatie. Daarnaast ontstaat door de hoeven van dieren een bepaalde hoeveelheid 
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kale grond. Dit is belangrijk voor de levenscyclus van veel ongewervelden en voor 
plantensoorten die kale grond nodig hebben om te ontkiemen en te groeien (Calaciura & 
Spinelli, 2008). 

Begrazingsregime 

De biologische kenmerken van een grasland worden sterk beïnvloed door, en in veel 
gevallen vooral bepaald door, het begrazingsregime dat ervoor geldt. Het soort dieren dat 
wordt gebruikt, de bezettingsdichtheid en de timing van begrazing zijn belangrijke factoren 
om rekening mee te houden (merk op dat het bij het soort dieren onder meer gaat om 
soort, ras, leeftijd, geslacht en ervaring). 

De opties voor een passend begrazingsregime met het oog op instandhouding zijn 
gebaseerd op een aantal verschillende parameters: 

— soort dieren (runderen, schapen, pony’s enz.) en bezettingsgraad; 
— perioden van begrazing (beweidingsperiode) en duur van de beweiding; 
— beweidingssysteem (volgorde en patroon van begrazingsmomenten); 
— dierenverblijf doorgaans buiten de habitat, indien überhaupt nodig. 

De manier waarop deze parameters op elkaar inwerken en van invloed zijn op het grasland 
is vaak complex, waardoor het moeilijker is om resultaten nauwkeurig te voorspellen. Dit 
betekent echter ook dat een gewenst resultaat vaak met verschillende regimes kan 
worden bereikt. 

Graasdieren 

Voor het behoud van grasland worden in heel Europa verschillende soorten graasdieren 
gebruikt, waaronder runderen, schapen, geiten, ezels en paarden. Alle soorten dieren 
zorgen er bij een lage bezettingsdichtheid voor dat er grasland met een fragmentarische 
en gemengde structuur ontstaat.  Het patroon en de schaal van het vegetatiemozaïek kan 
verschillen afhankelijk van de gekozen dieren: verschillende dieren kunnen verschillende 
soorten microhabitats creëren (Crofts & Jefferson 1999). 

De manier waarop dergelijke lage bezettingsdichtheden worden gemeten, heeft een grote 
invloed op de doeltreffendheid. Een kudde met herder die voortdurend rondtrekt heeft 
een hoge lokale bezettingsdichtheid, maar kan op grote schaal een lage dichtheid hebben. 
Een lage algemene bezettingsdichtheid binnen een omheind gebied leidt tot zeer 
selectieve begrazing en kan een heel ander eindproduct opleveren, aangezien de dieren 
nooit worden gedwongen de minder aantrekkelijke elementen af te grazen. De voorkeur 
gaat uit naar beweidingssystemen waarmee voedingsstoffen aan de systemen kunnen 
worden onttrokken. 

Alle dieren grazen selectief. De elementen die ze het lekkerst vinden, eten ze het eerst op, 
terwijl ze de minder aantrekkelijke planten tot het laatst bewaren of helemaal niet 
afgrazen. De keuze van grazers om bepaalde plantensoorten wel en andere niet op te eten 
kan een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de soortenrijkdom en bepalend 
zijn voor de structuur en floristische samenstelling van het grasland. 
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Grazende schapen (C. Olmeda) 

Runderen verschillen sterk van schapen, omdat ze graag langer gras eten en niet zo 
selectief kunnen grazen. Runderen slaan hun tong om de vegetatie heen en trekken 
planten los, waardoor er bosjes onbegraasde vegetatie en kort afgegraasde gebieden 
overblijven. Schapen zijn selectievere eters dan runderen. Zij eten het bovenste deel van 
de plant op terwijl ze zich over het grasland verplaatsen, waardoor er een homogenere 
structuur in de vegetatie ontstaat (McDonald 2007a). Runderen trekken aan de planten, 
waardoor open plekken overblijven en een structurele gelaagdheid in de vegetatie 
ontstaat. Dergelijke “open” structuren herbergen diverse plantensoorten die zich met zaad 
vermeerderen, zoals Primula veris. Schapen zijn grasmaaiers die ervoor zorgen dat de 
vegetatie kan uitlopen en dichter kan worden, wat bevorderlijk is voor soorten met 
wortelstokken. Deze twee mechanismen werken in tegengestelde richting, met de 
bijbehorende gevolgen voor de vegetatie (en dus de ongewerveldengemeenschappen die 
er leven). 

Geiten kunnen grazen of aan struiken knabbelen. Paarden kunnen veel dichter bij de grond 
grazen dan runderen en schapen, en moeten veel langer grazen omdat ze een andere 
spijsverteringsfysiologie hebben (Rook et al. 2004). Ezels lijken op pony’s, omdat zij ook 
selectief grazen. Konijnen grazen niet op hoog grasland, zijn zeer selectieve grazers en 
produceren bij een middelmatige dichtheid een fragmentarisch mozaïek van kleine stukjes 
die tot op verschillende hoogten zijn afgeknaagd. Ook is de lichaamsgrootte van belang: 
kleinere dieren kiezen voedsel van hogere kwaliteit, omdat ze meer energie nodig hebben 
ten opzichte van hun lichaamsgrootte (Rook et al. 2004). 

Bij een hoge begrazingsdruk heeft de diersoort echter weinig invloed; zowel in door 
paarden als in door runderen intensief begraasde gebieden werd schade in de vorm van 
een algemene afname van de rijkdom aan plantensoorten vastgesteld (Crofts & Jefferson 
1999). 

De gevolgen van vertrappeling variëren ook per soort. De fysieke druk die schapen op 
grasland uitoefenen wordt geschat op 0,8–0,95 kg per cm2 en bij runderen is dit 1,2–1,6 kg 
per cm2 (Spedding, 1971). 
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Het verdient de voorkeur om het soort dieren dat van oudsher in een gebied wordt 
gebruikt, te handhaven. Veranderingen kunnen negatieve gevolgen hebben. Vaak 
verdwijnen veel kenmerkende plantensoorten die zich aan de begrazing door een specifiek 
dier hebben aangepast, omdat zij kwetsbaar zijn voor een andere manier van grazen 
(Pearson et al. 2006). De omstandigheden in verschillende geografische gebieden zijn 
eveneens bepalend voor het soort dieren dat het best kan worden gebruikt. Zo zijn zeer 
droge weiden in Zuid-Europa gewoonlijk meer geschikt voor begrazing door schapen dan 
door runderen, aangezien schapen beter bestand zijn tegen de extreme omstandigheden. 

Gemengde begrazing kan soms echter voordeel opleveren, omdat hierdoor verschillende 
graslandstructuren ontstaan afhankelijk van de voorkeuren van de verschillende 
graasdieren; het is niet waarschijnlijk dat de verschillende grazers dezelfde 
voedingsvoorkeuren hebben. Vanwege het regime moeten zij misschien apart grazen: 
runderen kunnen bijvoorbeeld eerst worden gebruikt om hoog grasland in het najaar af te 

grazen, gevolgd door schapen of pony’s zodra de hoogte van het grasland is teruggebracht 

tot een niveau waarmee deze andere grazers doeltreffender uit de voeten kunnen. 
Verschillende begrazingsbronnen moeten afzonderlijk worden geïdentificeerd en 
beoordeeld, zodat alleen de meest geschikte aanpassingen worden aangebracht (Crofts & 
Jefferson 1999). 

Op graslanden waar al enige tijd niet meer is gegraasd, kunnen geiten worden gebruikt om 
de struiken en bosjes weg te halen die op het gebied zijn gaan groeien. De invoering van 
perceelbeweiding met geiten kan een efficiënte methode zijn om door struiken 
overwoekerde droge graslanden te herstellen. Dit werd aangetoond in een studie waarin 
het effect van perceelbeweiding met geiten met een relatief hoge begrazingsdruk (0,6 
tot 0,8 GVE/ha/jaar) gedurende zeven jaar op de habitatstructuur en soortenrijkdom in zes 
overwoekerde droge graslanden in het lagere gedeelte van de Saalevallei in Midden-
Duitsland werd onderzocht. De vermindering van de overwoekering en het toenemende 
aantal doelsoorten is in overeenstemming met de verbeterde staat van instandhouding 
van deze zeer waardevolle droge graslanden (Elias et al. 2018). 
 

 
Begrazing door geiten in speciale beschermingszone Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 
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Begrazingsdruk. Bezettingsdichtheid 

De begrazingsdruk is een maatstaf voor de hoeveelheid vegetatie die een bepaald aantal 
grazende dieren van een bepaald soort en een bepaalde grootte naar verwachting van een 
graslandareaal kan halen gedurende de periode dat zij daar grazen. Wanneer een hogere 
begrazingsdruk is toegestaan dan de maximale beweidingscapaciteit van het grasland, 
resulteert dit normaal gesproken in schade aan het ecologische en productieve karakter 
van het gras, wat overeenkomt met het concept van overbegrazing. Het resultaat van het 
begrazingsregime is afhankelijk van de aantallen grazers en hoelang zij in het gebied 
blijven. 

De begrazingsdruk wordt optimaal geacht als het vegetatiemozaïek erdoor wordt 
bevorderd en in stand wordt gehouden, en er dus verschillende grashoogten en graspollen 
overblijven. Dit is alleen mogelijk als de graasdieren het gras selectief mogen afgrazen. 
Enkel bij extensieve begrazing kunnen dieren selectief planten eten. Intensieve begrazing 
resulteert daarentegen in een uniforme grashoogte, waardoor er minder mogelijkheden 
zijn voor verschillende planten- en diersoorten om te overleven. 

Om de belasting door de dieren te beoordelen is het nuttig om een onderzoek van de 
vegetatie van het grasland te verrichten. De essentie van onderhoudsbegrazing is dat 
ervoor wordt gezorgd dat de jaarlijkse productie is verwijderd voordat het volgende 
groeiseizoen begint. De jaarlijkse opbrengst aan plantaardige biomassa bepaalt de 
bovengrens van de begrazingsdruk die een bepaald grasveld aankan. 
Instandhoudingsdoelstellingen vereisen in het algemeen een bezettingsgraad die lager is 
dan de beweidingscapaciteit van het grasland. Hierdoor blijft een aanzienlijk deel van de 
jaarlijkse productie van het grasveld gespaard van begrazing door dieren, zodat het in 
andere voedselketens terecht kan komen (bv. gemeenschappen van ongewervelde 
herbivoren of reducenten) of zorgt voor een grotere structurele diversiteit van de habitat. 
Voor de verwezenlijking van de instandhoudingsdoelstellingen moet de bezettingsgraad 
tot ver onder de theoretische beweidingscapaciteit van het grasland worden 
teruggebracht om ervoor te zorgen dat er tijdens het groeiseizoen voldoende vegetatie 
onbegraasd blijft (Crofts & Jefferson 1999). 

Niettemin is het in veel gevallen niet mogelijk om de optimale successiefase en derhalve 
de bezettingsdichtheid in de praktijk te bepalen. In kleine habitateenheden kan het 
bijzonder moeilijk zijn om een evenwichtige begrazingsintensiteit te vinden waarbij zowel 
de invasie van struikgewas als overbegrazing wordt voorkomen. Het is onzeker of dit 
beheer op zich toereikend is om verdere struikvorming tegen te gaan. 
 
Timing en duur van begrazing  

De timing van begrazing is belangrijk. Begrazing in het voorjaar heeft de meest directe 
gevolgen voor de groei van planten, aangezien de bladproductie dan het grootst is. De 
begrazingsintensiteit mag in het voorjaar niet te hoog zijn, zodat de planten kunnen 
groeien en bloeien. Anders zou de begrazing  negatieve gevolgen voor de samenstelling 
van de plantengemeenschap kunnen hebben. Bovendien kan begrazing in het najaar ertoe 
leiden dat planten in de winter minder voedsel kunnen opslaan, waardoor zij het seizoen 
erna minder groeikracht hebben. 

Met betrekking tot de duur van begrazing wordt verondersteld dat er een omgekeerd 
evenredig verband bestaat tussen de aantallen dieren en de duur van de begrazing. Korte 
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perioden van intensieve begrazing kunnen geschikt zijn wanneer er 
probleemonkruidsoorten voorkomen. Kortdurende intensieve begrazing op grasland zal in 
het algemeen echter waarschijnlijk rampzalige gevolgen hebben voor sommige 
ongewervelde soorten die tijdens hun gehele levensduur afhankelijk zijn van de 
continuïteit van de graslandstructuur. De schadelijke gevolgen zijn het kleinst in de winter, 
wanneer de meeste bovengrondse insecten in hun levenscyclus een inactieve fase 
doormaken. Dezelfde jaarlijkse begrazingsdruk kan ook met een lagere bezettingsgraad 
worden gerealiseerd, maar dan moet deze gedurende een langere periode worden 
gehandhaafd; zo wordt toch de gewenste graslandstructuur bereikt, maar krijgen 
ongewervelden meer tijd om zich opnieuw te verspreiden (Crofts & Jefferson 1999). 
 
Beweidingssysteem 

Het beweidingssysteem betreft de regelmatige, georganiseerde volgorde waarin 
graasdieren over een gebied met grasland worden verplaatst. De verschillende 
beweidingssystemen kunnen in wezen worden vereenvoudigd tot twee basisstrategieën: 
standbeweiding en rotatiebeweiding, waarbij ook combinaties mogelijk zijn (Calaciura & 
Spinelli, 2008). 

Het standweidesysteem wordt toegepast wanneer een “vast” aantal dieren gedurende 
lange tijd, soms het hele jaar, in dezelfde weide blijft.  Bij een lage bezettingsgraad kan 
standbeweiding een fenologische ontwikkeling van onbegraasde delen grasland mogelijk 
maken, waardoor er voor diersoorten meer ecologische nissen ontstaan (bloemen, zaden, 
staand en gevallen dood materiaal) (Crofts & Jefferson 1999). Door een lage 
bezettingsgraad te handhaven worden invasieve soorten beheerst en wordt tegelijkertijd 
de van het gras afhankelijke ongewervelde fauna in stand gehouden (RSPB 2004b). De 
bezettingsdichtheid kan indien nodig worden aangepast en wordt gewoonlijk verminderd 
naarmate het seizoen vordert en de productiviteit van het grasland afneemt. Wanneer 
plantensoorten met een bijzondere waarde door begrazing of vertrapping worden 
bedreigd, kan het nodig zijn om speciale gebieden te creëren om deze soorten tegen 
begrazingsdruk te beschermen (Colas & Hébert 2000). Orchideeën verdragen vertrapping 
doorgaans niet. Als een jonge bladerenrozet wordt beschadigd, groeit deze niet meer bij. 
In beweidingssystemen met een zeer lage dichtheid kunnen sommige orchideeënsoorten 
toch overleven en aanzienlijke populaties opbouwen. Ook is vroegtijdig maaien ongeschikt 
voor orchideeën, omdat deze soorten in juni en juli bloeien (Rusina, 2017). Het is zeker 
mogelijk om met omheinde weideterreinen de samenstelling en de kwaliteit van 
graslanden te verbeteren en de regeneratie van zeldzame en bedreigde planten die 
kenmerkend zijn voor deze habitat te stimuleren. 

Rotatiebeweiding houdt in dat de te begrazen oppervlakte wordt verdeeld in 
compartimenten (velden, omheinde stukken veld of stroken) of dat het koppel of de kudde 
actief door een herder wordt beheerd en de dieren op gezette tijden naar een verse 
graaseenheid worden verplaatst. De dieren worden regelmatig en met korte tussenpozen 
naar een nieuw gebied gebracht, waardoor ze de hele oppervlakte in een gestructureerde 
volgorde aflopen. Ze keren naar het eerste gebied terug wanneer het grasland de volledige 
productiecapaciteit weer heeft bereikt, maar nog niet in bloei staat (Brockman 1988). 

Rotatiebeweiding kan worden toegepast om natuurbehoudsdoelen te bereiken, met name 
wanneer er kort grasland nodig is voor het behoud van de meer gespecialiseerde 
gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn, en wanneer het grasland verspreid is over 
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veel afzonderlijke gebieden. Deze aanpak is vaak het doeltreffendst op in de winter te 
begrazen gebieden, aangezien het er gewoon om gaat dat de dieren zo veel mogelijk van 
de groei van de afgelopen seizoenen afgrazen. Zodra dat is gebeurd, is het grasland klaar 
voor het begin van de productie in het nieuwe seizoen (Crofts & Jefferson 1999). 

Veeafrastering is geschikt om de dieren in te sluiten of om verschillende zones te creëren 
waar beurtelings gegraasd zal worden. 
 
Transhumance en transterminance. Verplaatsingen van dieren over lange en middellange 
afstanden (middels transhumance voor verplaatsingen van meer dan 100 km en 
transterminance voor kortere afstanden) zijn een belangrijke praktijk voor de 
instandhouding van deze graslanden, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van 
traditionele veeroutes (tratturi in Italië, draillies in Zuid-Frankrijk of vías pecuarias in 
Spanje), en voor het behoud van de daarmee samenhangende traditionele ecologische 
kennis (Otero-Rozas et al. 2013). Transhumance en transterminance dragen bij tot 
zaadverspreiding, wat vooral relevant is bij verspreiding over lange afstanden 
(Manzano & Malo, 2006). Deze verspreiding en de bijbehorende genetische uitwisseling is 
cruciaal om graslanden voor te bereiden op de klimaatverandering. Sommige Elfpo-
programma’s bevatten specifieke maatregelen voor het behoud van deze traditionele 
praktijken en de daarmee verbonden habitats. 
 

5.1.2 Maaien 

Maaien is geschikt als het traditionele beheer van graslanden daaruit bestaat of als 
alternatief wanneer begrazing de voorkeur heeft, maar niet praktisch uitvoerbaar is. Net 
als bij begrazing wordt door te maaien de dominantie van sterke, concurrerende grassen, 
kruiden en de groei van struiken en bomen voorkomen en wordt het grasland in stand 
gehouden zolang er wordt gemaaid. Bij maaien ontstaat echter niet hetzelfde mozaïek van 
habitatomstandigheden als bij begrazing. Dit gaat vooral op als er een homogeen 
maairegime wordt toegepast (Crofts & Jefferson 1999). 

Weinig intensieve begrazing wordt vaak als een goede beheersmethode (en zelfs beter dan 
maaien) beschouwd, omdat dit naar verwachting zorgt voor kleinschalige 
ongelijksoortigheid door de verschillen in begrazing, vertrapping en ontlastingspatronen 
van de dieren, zodat er meer soorten naast elkaar kunnen bestaan dan bij een 
homogeniserend maairegime. Door Turtureanu et al. (2014) werd daarentegen 
vastgesteld dat de rijkdom aan plantensoorten veel groter was in gemaaide dan in 
begraasde droge graslanden (+25,8 soorten = 51 % op 10 m2) met verder vergelijkbare 
omstandigheden en dit verschil bestond op alle geteste ruimtelijke schalen (1 cm2 tot 
100 m2) (gebaseerd op Dengler et al. 2014). De steekproeven hadden betrekking op 
verschillende beheersregimes en vegetatietypen van de plantensociologische klasse 
Festuco-Brometea van het Transsylvaans Plateau in Roemenië. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de methoden voor beheer middels maaien/snoeien 
naar: timing, frequentie, spreiding en methoden. 
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Timing van maaien 

Bij graslandbeheer met het oog op natuurbehoud wordt normaal gesproken één keer laat 
gemaaid. Het tijdstip van maaien varieert sterk afhankelijk van de locatie en de behoeften 
van de daar levende planten en dieren (Crofts & Jefferson 1999). 

Laat maaien kan nuttig zijn om diersoorten die een hoge vegetatiestructuur nodig hebben 
voor voedsel en beschutting, met name vogels en insecten, te beschermen en om ervoor 
te zorgen dat laatbloeiende planten zaad kunnen produceren. Voorts is het in gebieden 
die laatbloeiende soorten herbergen praktisch om af en toe (bv. eens per vijf jaar) laat hooi 
te maaien (eind augustus / september) (Crofts & Jefferson 1999). 

Vroeg maaien kan nuttig zijn als er een rijke vegetatie is die anders zou gaan ontbinden en 
om de ontwikkeling van uitheemse soorten af te remmen. Het is echter bekend dat 
langdurig vroeg maaien leidt tot een afname van de soortenrijkdom in graslanden (Smith 
1994). Er mag niet worden gemaaid voordat broedende vogels hun eieren hebben 
uitgebroed of populaties van “wenselijke” kenmerkende plantensoorten die voor 
regeneratie afhankelijk zijn van zaadproductie, zaad hebben gevormd. 

Maaifrequentie 

Mesobromion-graslanden worden gewoonlijk eenmaal per jaar gemaaid, soms zelfs om de 
twee jaar, vanwege hun lage productiviteit (Pearson et al. 2006), terwijl meer mesofiele 
en productieve graslanden twee maaibeurten kunnen hebben (Rodwell et al. 2007). Meer 
dan één maaibeurt per jaar kan noodzakelijk zijn om het vroegere begrazingsbeheer na te 
bootsen in gevallen waarin dit niet meer mogelijk is.  

In de regel zou er echter niet vaker dan één of hooguit twee keer moeten worden gemaaid, 
omdat veel dier- en plantensoorten zich minder goed kunnen ontwikkelen als er 
frequenter wordt gemaaid (Essl 2005). 

Spreiding van maaien 

Het is raadzaam om niet in één keer de hele oppervlakte van een grasland te maaien, maar 
om de timing te spreiden. Op die manier wordt voorkomen dat de microfauna wordt 
aangetast. Reptielen, insecten en spinnen verplaatsen zich erg langzaam of helemaal niet. 
Daarom is het belangrijk om te zorgen voor ongemaaide stukken waarin zij zich kunnen 
verschuilen. Dankzij gespreide maaidata wordt de bestuivingsfase van planten bovendien 
verlengd en zijn nectar en stuifmeel langer beschikbaar. Daarom is het zinvol om een klein 
deel (circa 5–10 %) van het totale gebied ongemaaid te laten en in de volgende zomer te 
maaien. Dit moet elk jaar worden herhaald met een ander deel van de oppervlakte, bij 
toerbeurt, waarbij men na vier tot zes jaar weer bij een bepaald ongemaaid stuk land 
terugkomt (Pearson et al. 2006). Verder zijn zoomgemeenschappen en ecotonen uiterst 
soortenrijk en voor veel ongewervelde dieren noodzakelijk, bijvoorbeeld om te 
overwinteren of voor het gebruik van voorraden in het najaar en de winter. Daarom mogen 
deze gevoelige gebieden niet elk jaar worden gemaaid en mag niet het gehele zoomgebied 
in hetzelfde jaar worden gemaaid. Ook mogen deze ecotonen niet worden omgevormd tot 
(vaak verharde) landbouwpaden en geen barrières worden voor soorten (bv. wegen op 
boszomen). 
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Maaimethoden 

Indien mogelijk is het beter om een maaimachine met maaibalk te gebruiken. Bij het 
gebruik van een cirkelmaaier worden veel meer dieren gedood, omdat zij geen 
mogelijkheid hebben om te vluchten. Als dieren gemakkelijker van het grasland moeten 
kunnen vluchten, moet bij het gebruik van een cirkelmaaier de gebruikelijke maaihoogte 
worden veranderd (8–10 cm) en vanuit het midden naar de buitenkant worden gemaaid 
(Pearson et al. 2006). 

Een zeer lage maaihoogte moet worden vermeden, aangezien de kans op extreem 
“scalperen” bestaat, waardoor kale plekken in het grasland ontstaan. Dit zijn gunstige 
gebieden voor de invasie van ongewenste soorten. Daarentegen kunnen enige 
kleinschalige verstoringen noodzakelijk zijn voor de ontkieming van zaad en gunstig zijn 
voor ongewervelden. Aanbevolen wordt om geen balenpersen te gebruiken, omdat deze 
veel schade veroorzaken aan de fauna (bijensterfte van ten minste 30 tot 60 %). Het 
gemaaide materiaal moet in het algemeen worden verwijderd om verrijking van het 
grasland met voedingsstoffen te voorkomen. 

 

5.1.3 Beheer met het oog op in het wild levende planten en dieren 

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het historische beheer van een gebied het 
verspreidingsgebied van de daar voorkomende taxa heeft gevormd. Daarom moet dit 
beheermodel, voor zover het bekend is, worden gehandhaafd. Een rijk scala aan soorten 
heeft zich aangepast aan het begrazings- of maairegime dat van oudsher in een gebied 
wordt toegepast. Veel van deze soorten profiteren ook van de zomen en de 
overgangsgebieden van het ene naar het andere vegetatietype, en hun beheerseisen 
kunnen verschillen. 

Het is niet altijd verstandig om het beheer aan te passen aan de behoeften van een 
specifieke soort, aangezien dat gevolgen kan hebben voor andere belangrijke kenmerken. 
In het algemeen lijkt het raadzaam om beheermethoden toe te passen waarbij kan worden 
geprofiteerd van de verschillende soortengroepen die in het gebied aanwezig zijn. 

Bij de vaststelling van instandhoudingsprioriteiten voor graslanden met het oog op de 
instandhouding van soorten moet aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van 
soorten die op lokaal of nationaal niveau zeldzaam zijn. 
 
Ongewervelden — habitatstructuur en beheerseisen 

Afhankelijk van het graslandtype en de samenstelling van de plantensoorten kan er in 
droge kalkgraslanden een unieke verzameling ongewervelde soorten (insecten, spinnen, 
slakken) aanwezig zijn. Deze graslanden bieden voor veel insecten een belangrijke bron 
van nectar en stuifmeel. Tijdens het bloeiseizoen wordt er een grote verscheidenheid aan 
vlinders en andere anthofiele insecten, zoals Coleoptera (kevers), Hymenoptera (wilde 
bijen, wespen enz.) en Diptera (bv. zweefvliegen) waargenomen. Ook kunnen er veel 
soorten sprinkhanen en sabelsprinkhanen (Orthoptera) voorkomen. Deze Orthoptera 
hebben lage of open vegetatie nodig om te kunnen springen en vanwege hun 
warmtebehoeften. Dit is volledig afhankelijk van de soort en de levensfase, bv. Decticus 
verucivorus. 
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Deze habitat heeft ook een rijke bodemfauna met kleine geleedpotigen, rondwormen, 
insectenlarven en aardwormen. Begraasde graslanden kunnen een verscheidenheid aan 
saprofage (zich voedend met rottend organisch materiaal) ongewervelden (insecten, 
mijten, rondwormen) huisvesten die afhankelijk zijn van dierlijke uitwerpselen. Door 
landbouwhuisdieren vertrapte gebieden en lege stukjes zandgrond zijn belangrijk voor 
insecten in droge weilanden. 

Lokale populaties van ongewervelden hebben strategieën ontwikkeld die zijn aangepast 
aan de traditionele beheerspraktijken. Als een gebied al heel lang wordt begraasd of 
gemaaid volgens een bekend beheermodel, moet dit worden voortgezet om ervoor te 
zorgen dat aangepaste levensstrategieën van ongewervelden kunnen worden 
gehandhaafd. Verschillende niveaus van begrazing leveren verschillende typen gras op, 
van zeer kort gras tot hoog gras met struiken. Alle typen gras zijn waardevol voor soorten 
die uit het oogpunt van natuurbehoud van belang zijn en sommige belangrijke soorten 
hebben in feite meer dan één type gras per gebied of zelfs een uitgebreid mozaïek van 
microhabitats nodig (Alexander 2003). 

Zeer kort gras is meestal gunstig voor soorten die op open grond leven, waaronder 
roofdieren en bladeters en, wanneer het korte gras door grote herbivoren wordt 
bijgehouden, mestfauna (Alexander 2003). Door dieren vertrapte kale grond en open 
stukjes zandgrond zijn belangrijk voor insecten in droge weilanden, met name bijen en 
wespen. 

Overmatige en slecht getimede begrazing kan echter een verstoring van de bodem 
veroorzaken, waardoor het aantal verschillende epigeïsche (zich boven de grond 
bevindende) kevers en landslakken afneemt (Rusina (ed.) 2017). Overbegrazing kan de 
gehele ongewervelde fauna aantasten. 

Bloemrijke grasvelden met hoger gras die worden onderhouden door periodieke begrazing 
gevolgd door een verlaging van de begrazingsdruk, zijn meestal gunstig voor planteneters 
die verband houden met bloemen, vruchten en knoppen (Alexander 2003). Dichtere, 
grovere graslanden met weinig bloemen maar veel strooisel zijn gunstig voor 
reducentensoorten en bieden beschutting als roestgebied of om te overwinteren 
(Alexander 2003). Gebieden met graspollen zijn belangrijke structurele elementen van 
grasland voor spinnen. 

Veel insectensoorten hebben niet genoeg aan één enkel kenmerk, maar hebben een 
mozaïek van kenmerken nodig, en in veel gevallen moet het gebied zich in een complex 
landschap met aanvullende kenmerken op korte vliegafstand bevinden (Alexander 2003, 
Ssymank 1991 voor zweefvliegen). Veel soorten zijn afhankelijk van de aanwezigheid van 
bomen en struiken, struikgewas en bos in de habitat of daar dicht bij. 

Vlinders leven gewoonlijk in een netwerk van lokale populaties die soms volwassen 
exemplaren uitwisselen, zodat zich een metapopulatie vormt. Het beheer moet gericht zijn 
op het behoud van dit populatienetwerk in het landschap, waarbij aanvaard moet worden 
dat niet elk gebied altijd geschikt kan zijn (hoewel sommige kerngebieden dat wel zijn) (van 
Swaay et al. 2012). Vlinderpopulaties kunnen veel schade oplopen of zelfs uitsterven als 
gevolg van intensief en uniform beheer (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018). 

Bijen die afhankelijk zijn van een of een paar bloemsoorten kunnen zwaar worden 
getroffen als dergelijke voedselbronnen door begrazing of maaien op het moment van de 
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maximale bloei worden verwijderd, dus ook hier is rotatiebeheer een verstandige aanpak. 
Als een heel gebied binnen een paar dagen of weken wordt begraasd of gemaaid, neemt 
de staat van instandhouding van het gebied sterk af met het oog op insecten die bloemen 
bezoeken. 

Door de begrazingsdruk tijdelijk en geografisch te variëren wordt een heel ander effect 
bereikt dan wanneer altijd dezelfde procedure wordt toegepast. Dankzij dergelijke variatie 
kunnen ongewerveldenpopulaties overleven als er lokaal voedselbronnen worden 
verwijderd, terwijl dat anders fataal zou zijn voor een eenjarige levenscyclus. 

Voor ongewervelden is het belangrijk dat de schaal van de rotatie of variatie van het 
beheer niet meer dan zo'n 100 m bedraagt, wat overeenkomt met het maximale 
foerageergebied van het merendeel van de kleinere solitaire bijen (Zurbuchen et al. 2010a, 
b). 

 

Insecten kennen geen lange rustfasen en hebben daarom van generatie op generatie een 
continu leefgebied nodig (in tegenstelling tot planten met een zaadbank die vele jaren in 
leven kan blijven). Continuïteit van het beheer is voor de ongewervelden dus van 
essentieel belang. Tegelijkertijd is een roterend effect over een langere periode dan een 
jaar gunstig voor ongewerveldenpopulaties, aangezien soorten die in vruchtzettingen 
overwinteren niet door jaarlijks maaien worden verwijderd, terwijl bijen die bij bloemen 
horen die na de vroege maaibeurt bloeien hiervan profiteren. 
 
Aanbevelingen voor het habitatbeheer met het oog op ongewervelden (van Swaay et al. 
2012, Alexander 2003): 

 Creëer gebieden met kale grond en open stukjes zandgrond op zuidhellingen met 
grazende dieren en periodiek snoeien van struikgewas. 

 Houd voorjaarsbloeiende struiken zoals Prunus spinosa en gebieden met in de 
nazomer bloeiende planten (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae enz.) in stand. 

 Houd mozaïeken van habitats in stand door middel van begrazing onder toezicht van 
herders of periodieke begrazing, gevolgd door perioden met weinig tot geen 
begrazing zodat er ook plekken met hoog gras en struiken overblijven. 

 Herstel geschikte stukjes habitat om te zorgen voor corridors en stapstenen die een 
verbinding vormen tussen de kernpopulaties van mobiele ongewervelden en 
metapopulaties. 

 Als de habitat wordt gemaaid, moeten de tijdstippen waarop dat gebeurt binnen elk 
Natura 2000-gebied zoveel mogelijk worden gevarieerd, zodat niet alle oppervlakten 
binnen een kort tijdsbestek worden gemaaid. Bij voorkeur moeten binnen een 
mozaïek kleine stukjes worden gemaaid, waarmee het traditionele beheer van voor 
de mechanisatie wordt nagebootst. Zomen en ecotonen hebben bijzondere aandacht 
nodig en mogen nooit helemaal worden gemaaid. 
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Het beheer van droge kalkgraslanden met het oog op wilde bijen  

 Solitaire bijen moeten dicht in de buurt van hun specifieke waardplanten en 
nestgelegenheid leven. Andrena fulvago heeft bijvoorbeeld laatbloeiende gele 
Asteraceae nodig en een schaars begroeide bodem om zijn nest in te graven. 

 Hommels hebben een landschap nodig waar gedurende een lange periode bloemen 
bloeien (verschillende soorten hebben verschillende voorkeuren voor 
bloemsoorten) en nestgelegenheden (in strooisel op de grond of, meestal, in 
ondergrondse nesten van kleine zoogdieren), paargebieden en 
overwinteringsgebieden (meestal onder de grond) zijn. 

 Als er wordt gemaaid, is het gebruikelijk om het maaiafval te verwijderen. Er is echter 
een kleine groep bijen die oude slakkenhuisjes gebruiken om te nestelen, bv. Osmia 
bicolor en Osmia aurlenta. Deze slakkenhuisjes kunnen tijdens het opharken worden 
weggehaald, waardoor een van de cruciale elementen van het leefgebied voor de 
succesvolle voltooiing van de levenscyclus wordt verwijderd. Hier bestaat geen 
eenvoudige oplossing voor, maar een vorm van rotatiebeheer is vaak een 
verstandige aanpak. 

 Er moet worden geprobeerd om te zorgen voor grotere structurele heterogeniteit 
op zeer kleine schaal, zoals open stukjes grond voor wilde bijen (Murray et al. 2012). 

 
 

Het beheer van droge kalkgraslanden met het oog op vlinders van de habitatrichtlijn 

 Maculinea arion heeft kort afgegraasde vegetatie nodig die geschikt is voor de 
plantensoorten Thymus en Origanum vulgare, en mieren (de soort Myrmica, met 
name M. sabuleti). De ideale hoogte van de vegetatie is verschillend in verschillende 
delen van het verspreidingsgebied: gewoonlijk minder dan 2–3 cm in het 
noordelijke deel van het verspreidingsgebied, terwijl de hoogte > 20 cm kan zijn in 
zuidelijke regio’s (EC, 2009). De belangrijkste factor voor een succesvolle 
voortplanting is dat de planten waarop de eitjes worden gelegd en de waardmieren 
van de larven zich dicht bij elkaar bevinden (Casacci et al., 2011). Dit helpt ook 
andere soorten die als larven in mierennesten leven met een vergelijkbaar 
biologisch ontwikkelingspatroon, zoals het geslacht Microdon van de zweefvliegen. 

 Colias myrmidone heeft stukjes grond nodig met Chamaecytisus ratisbonensis, de 
plant waarmee de larven zich voeden, op warm droog grasland in een gevarieerd 
habitatmozaïek met enkele bosranden en open bossen. Het grasland moet extensief 
en ongelijk worden begraasd, zodat er stukken met struikgewas en ruwe grassen 
overblijven waar rupsen in de strooisellaag kunnen overwinteren (van Swaay et al. 
2012). Overbegrazing door schapen is schadelijk, omdat zij de vruchtbare scheuten 
van de waardplant opeten. Ook afbranden is schadelijk. 

 Parnassius apollo heeft de waardplanten Sedum spp. nodig op rotsachtige plekken 
met een ondiepe bodem, zoals rotsachtig terrein, stapelmuren of stenen terrassen 
(Gimenez Dixon, 1996). Daarnaast moet middels extensieve begrazing door dieren 
of maaien worden gezorgd voor een overvloed aan nectarplanten zoals distels, 
zonder dat er pesticiden worden gebruikt en bloeiend onkruid wordt verwijderd 
(van Swaay et al. 2012). 
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Wanneer grasland moet worden hersteld en er weer een geschikt beheersregime moet 
worden ingevoerd, kunnen de omstandigheden voor ongewervelden in het algemeen 
worden verbeterd door bloemrijk grasland te bevorderen ten behoeve van zowel 
algemene bloemenbezoekende soorten als, waar mogelijk, soorten die zich alleen met 
welbepaalde bloemen voeden. 
 
Vogels 

De soortensamenstelling van het vogelbestand is afhankelijk van meerdere factoren. Het 
vochtregime, het terrein, de hoogte en structuur van de graslandvegetatie in het 
broedseizoen en de aanwezigheid van verschillende landschapselementen hebben de 
grootste invloed op vogels. Deze parameters worden doorgaans bepaald door het feit of 
het grasland wordt gemaaid of begraasd. Tijdens het broedseizoen brengen sommige 
soorten de gehele periode in het grasland door, zowel om er zich te voeden als om te 
broeden, terwijl andere het alleen gebruiken als foerageergebied en in andere 
nabijgelegen leefgebieden broeden. Tijdens de vogeltrek (voor- en najaar) kan, afhankelijk 
van de locatie, het aantal vogelsoorten in de graslanden ook belangrijk zijn (Rusina (ed.) 
2017). 

Door begrazing blijft de vegetatie laag, waardoor de graslandvogels gemakkelijker bij de 
bodem kunnen en er mozaïekachtige vegetatie van verschillende hoogten ontstaat. Dit kan 
geschikte omstandigheden opleveren voor sommige vogels die op de grond broeden. 
Anderzijds brengt begrazing het risico met zich mee dat nesten worden vertrapt (Pavel 
2004). 

Het is zeer belangrijk om inzicht te hebben in de wijze waarop het graslandbeheer, zoals 
de timing van maaien, vogels beïnvloedt, omdat het van invloed kan zijn op het aantal 
soorten dat op graslanden kan foerageren en broeden. Vroeg maaien kan gevolgen hebben 
voor het broedsucces van vogels die op de grond broeden, doordat de nesten worden 
vernietigd voordat de jongen het nest hebben verlaten. Als het maaien wordt uitgesteld, 
neemt de veelheid aan zaden en ongewervelde prooien voor vogels toe; hoger en dichter 
gras kan de toegang tot het voedsel echter belemmeren en het grasland minder 
aantrekkelijk maken als voedselbron. Indien de kans bestaat dat er broedvogels aanwezig 
zijn, is het verstandig om in het voorjaar onderzoek te doen en te bepalen welke soorten 
het zijn en waar zij zitten. Op die manier kunnen de broedlocaties bij het maaien van het 
grasveld worden vermeden. De gebieden waar de nesten zich bevinden, moeten dan later 
worden gemaaid, wanneer de jongen zijn uitgevlogen. 

Voorts is het voor het behoud van de diversiteit van vogelsoorten noodzakelijk om in 
bepaalde gebieden struiken en bomen te laten staan. Hiermee moet rekening worden 
gehouden bij het plannen van ontbossing. Hierdoor wordt bovendien de structurele 
diversiteit van het grasland bevorderd en ontstaan ecologische nissen voor graslandvogels 
die van open land houden. 
 
Zoogdieren 

De groei van vegetatie in het voorjaar biedt mogelijkheden voor kleine zoogdieren, maar 
deze zijn van korte duur, aangezien de habitat grotendeels ongeschikt wordt door het 
latere grazen of maaien. Eventuele kleine stukjes grasland met graspollen en hogere 
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kruiden die binnen het mozaïek met een langere rotatieperiode worden beheerd, kunnen 
nuttig zijn voor kleine zoogdieren zoals dwergmuizen (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Beheer van belangenconflicten 

Bij de planning met betrekking tot de instandhouding en het beheer van halfnatuurlijke 
graslandhabitats kunnen belangenconflicten ontstaan wanneer er soorten zijn die 
verschillende omgevingsomstandigheden nodig hebben en dus verschillend op het beheer 
kunnen reageren. In dergelijke gevallen wordt aan de hand van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied bepaald welke soort de prioritaire soort is. 
Ofwel de belangrijkste waarde van het grasland wordt geselecteerd en het beheer wordt 
daaraan aangepast (in dergelijke gevallen kunnen andere natuurwaarden daaronder lijden 
en in de loop van de tijd afnemen), ofwel een compromis wordt gekozen waarbij alle 
doelsoorten in stand worden gehouden, ook al zal elke soort in een kleiner aantal of 
percentage voorkomen. 

Insecten hebben bijvoorbeeld in een gebied van één vierkante meter afwisseling van open 
stukken en struikgewas nodig, terwijl vogels of zoogdieren grotere gebieden van ongeveer 
één hectare nodig hebben (Croquet & Agou 2006). De gewenste grasstructuur of het 
gewenste mozaïek van structuren van een bepaald graslandgebied hangt af van de 
specifieke natuurbehouddoelstellingen. 

Laat maaien kan ervoor zorgen dat er minder nesten en kuikens van bepaalde vogelsoorten 
worden vernietigd, maar kan ook een afname van het aantal en de diversiteit van 
plantensoorten tot gevolg hebben. Het leidt namelijk tot ophoping van 
bodemvoedingsstoffen en overmatige groei van bepaalde grassoorten die de diversiteit 
van andere plantensoorten inperken. In dit geval zou een compromis erin bestaan om 
vroeg te maaien met behulp van vogelvriendelijke maaimethoden (dierenverjagers, 
maairichting) of om slechts een deel van het gebied te maaien. De verscheidenheid aan 
plantensoorten wordt in stand gehouden ten koste van een lichte daling van het 
broedsucces van bepaalde vogelsoorten in het specifieke grasland, aangezien er nog 
steeds enkele nesten beschadigd kunnen raken. In het algemeen zullen zowel de 
plantendiversiteit als de populatie van doelvogelsoorten echter behouden blijven. 

In alle gevallen moeten de instandhoudingsprioriteit en de omstandigheden van het 
grasland worden geëvalueerd om te voorkomen dat wordt geprobeerd het grasland te 
veranderen in een systeem dat niet duurzaam is vanwege plaatselijke 
omgevingsomstandigheden. Bij de beoordeling van de instandhoudingsprioriteit moet 
rekening worden gehouden met de potentiële bedreiging van soorten in een bredere 
context, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan soorten waarvan de populaties 
wereldwijd worden bedreigd (volgens criteria van de Internationale Unie voor behoud van 
de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN)) en vervolgens aan op EU- of regionaal 
niveau bedreigde soorten en habitats (bijlagen bij de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn, 
Europese en nationale Rode Lijst van soorten). Tot slot moeten het nationale en lokale 
bedreigingsniveau worden geëvalueerd. Als de belangrijkste waarde van het grasland een 
soort is en niet de habitat als geheel, moet het beheer worden gekozen waarmee het 
voortbestaan van de soort wordt gegarandeerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
verschillende beschermde soorten verschillende behoeften hebben. 
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De mogelijke oplossingen moeten worden bekeken in de context van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Sommige oplossingen kunnen strijdig zijn, 
dus bij het ondernemen van actie zijn de belangrijkste doelstellingen doorslaggevend. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de maatregelen die passend worden geacht 
voor de instandhouding van dit habitattype in verschillende landen. 
 

Beheer met het oog op de instandhouding van habitat 6210 in enkele EU-landen 
 

In Duitsland kunnen, afhankelijk van het historische landgebruik en beheer, twee belangrijke 
subtypen van habitat 6210 worden onderscheiden: traditioneel extensief gemaaide habitats en 
extensief begraasde habitats. Beide groepen hebben verschillende vegetatietypen en 
kenmerkende soorten, en hun eigen regionale verschillen. Voor het door maaien ontstane subtype 
is de gebruikelijke instandhoudingsmaatregel dat er jaarlijks wordt gemaaid en in sommige 
varianten slechts om de twee tot drie jaar. De periode waarin wordt gemaaid hangt af van de 
soortensamenstelling, bv. verschillende soorten orchideeën, maar meestal gebeurt dit hartje 
zomer tussen medio mei en medio augustus. Om de structurele diversiteit te behouden en 
verbeteren moet er in delen op verschillende tijdstippen worden gemaaid (Ackermann et al. 2016). 
Tijdens het LIFE-project “Trockenrasen Saar” werd bijvoorbeeld elk jaar een derde van elk gebied 
gemaaid, altijd in combinatie met het verwijderen van de afgemaaide vegetatie (om verrijking van 
de bodem met stikstof te voorkomen). Voor het door begrazing ontstane subtype is extensieve 
begrazing door schapen (eventueel samen met geiten om de groei van struiken te beperken) of 
extensieve gemengde begrazing door grote herbivoren passend20. In de meeste gebieden moet 
periodiek een deel van de struiken worden verwijderd. Ecotonen van bossen, struiken enz. met 
zoomvegetatie zijn zeer belangrijk voor de instandhouding van een groot aantal kenmerkende 
ongewervelde soorten die deze tijdens hun levenscyclus nodig hebben, en zijn van essentieel 
belang voor het behoud van functies zoals bestuivingsdiensten. 

In Ierland is de belangrijkste instandhoudingsmaatregel extensieve begrazing met periodieke 
verwijdering van struikgewas in gebieden waar habitat 6210 nog voorkomt. In het kader van het 
graslandmonitoringprogramma (Martin et al. 2018) werd vastgesteld dat de volgende maatregelen 
een positief effect hebben op de bemonsterde gebieden met habitat 6210/*6210: niet-intensieve 
begrazing door runderen; andere niet-intensieve begrazing door schapen, paarden en gemengde 
begrazing; begrazing door niet als huisdier gehouden dieren zoals hazen, konijnen en herten; 
verwijdering van struikgewas. Mobiele schaapskudden, ook wel “vliegende kudden” genoemd, zijn 
een middel om verlaten gebieden jaarlijks weer gedurende korte perioden te begrazen. Vliegende 
kudden verdienen de voorkeur boven mobiele kudden runderen, aangezien er voor de verplaatsing 
van runderen meer beperkingen gelden om de verspreiding van dierziekten te voorkomen (Martin 
et al. 2018). Bij de afweging van “voorkeuren” moet echter ook rekening worden gehouden met 
de verschillende resultaten van begrazing bij verschillende dieren. Voor gebieden zonder 
afrastering of heggen die de dieren binnen houden, kan het nodig zijn om het gebruik van virtuele 
afrastering te onderzoeken. In andere gebieden kan het voor herstel cruciaal zijn om de timing van 
de begrazing te veranderen; begrazing in het voorjaar kan bijvoorbeeld helpen om welig tierende 
grassen te beheersen die later in het jaar niet verteerbaar zijn. 

In Italië wordt voorgesteld begrazingsplannen te ontwikkelen en toe te passen voor het behoud 
of de herinvoering van de traditionele extensieve beheersactiviteiten, gebaseerd op nomadische 

                                                 

20 In Duitsland zijn richtsnoeren gepubliceerd over extensieve beweiding van habitats van bijlage I, met 
daarin alle aspecten van beweidingsintensiteit, technieken, veehouderij en veel voorbeelden van goede 
praktijken van projecten (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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veeteelt en het gebruik van landbouwhuisdieren (schapen, geiten, koeien, paarden, ezels) en 
waar mogelijk (beperkt tot de matig vochtige typen) regelmatig maaien. Deze plannen moeten 
specificaties omvatten betreffende de soort en het aantal dieren, specifieke gebieden, de 
verblijfsduur en verplaatsingen van levende have, het aantal waterpunten enz. Daarnaast moet 
worden gezorgd voor wetenschappelijk toezicht op de ontwikkeling van begrazingsplannen, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de soort plantengemeenschappen waardoor de 
habitat wordt gevormd, alsook met de ecologische omstandigheden zoals hoogte, bodem, 
blootstelling, helling, klimaat (micro-, topo- en macroklimaat), de biogeografische context en 
mogelijke natuurlijke vegetatie.  Ook wordt voorgesteld om in elke homogene territoriale 
eenheid lokaal genetisch materiaal van typische/dominante/zeldzame soorten van habitat 6210 
te verzamelen en dit te bewaren in speciaal daarvoor bestemde structuren (genenbanken) met 
het oog op toekomstige maatregelen voor de versterking of het herstel van de habitat. 

In Polen wordt extensieve begrazing als de typische en standaard instandhoudingsmaatregel voor 
dit habitattype beschouwd. Volgens de ervaringen in Polen mag de intensiteit niet hoger zijn dan 
0,5 koeien of 4,5 schapen of 3,1 geiten per ha. Ook de graasdiersoort is van belang. Indien mogelijk 
wordt herstel van het historische beheer aanbevolen. Voor een specifieke lokale situatie kan een 
specifieke diersoort worden gebruikt: paarden tegen Calamagrostis epigeios, geiten tegen 
struikengroei. Maaien is alleen in bepaalde omstandigheden nuttig. In sommige situaties kan 
maaien zelfs negatieve veranderingen veroorzaken, zoals de groei van beemdgras en een afname 
van het aantal warmteminnende soorten. In het algemeen moet maaien niet worden gebruikt ter 
vervanging van begrazing. Het kan voor sommige specifieke subtypen van graslanden echter in 
combinatie met begrazing worden gebruikt (zie Barańska et al. 2014). Afbranden zou als een 
controversieel instandhoudingsinstrument kunnen worden beschouwd, maar kan in sommige 
omstandigheden nuttig zijn. In sommige gevallen is het gebruikelijk dat landbouwers in het 
voorjaar illegaal grasland afbranden. Dit lijkt een lokale factor voor de instandhouding van grasland 
in het landschap te zijn. In andere situaties zijn er aanwijzingen dat afbranden negatieve 
veranderingen kan stimuleren, zoals de groei van Calamagrostis epigeios. Verdere studies en 
experimenten zijn noodzakelijk. 

In Roemenië moet voor de instandhouding van de habitat met name worden gezorgd voor een 
passende intensiteit van begrazing, maaien of een combinatie daarvan. Er wordt rekening 
gehouden met de specifieke doelstellingen voor het gebied, het lokale/regionale landgebruik en 
de tradities, praktijken en technieken op het gebied van de veehouderij. Steunprogramma’s voor 
de landbouw, waaronder agromilieumaatregelen, kunnen worden gebruikt voor de financiering 
van graslandbeheer. 

In Spanje bestaat de belangrijkste instandhoudingsmaatregel in de instandhouding van de 
extensieve veehouderij. Het aantal schaaps- en geitenkudden is veel sterker afgenomen dan het 
geval is bij runderen. Deze soorten zijn geschikt voor de instandhouding van EU-habitat 6210 
door middel van begrazing. Paardachtigen zijn ook interessante diersoorten voor de 
instandhouding van EU-habitat 6210, maar daarvan zijn er momenteel niet veel in Spanje omdat 
er ook weinig vraag is naar paardenvlees. 

In Schotland (Verenigd Koninkrijk) is deze habitat vooral afhankelijk van een niveau van 
begrazing dat hoog genoeg is om een gevarieerde grashoogte te behouden, met inbegrip van 
gebieden met kort gras waarin kleinere en minder sterke soorten kunnen overleven, maar dat 
kort genoeg is om te kunnen bloeien en bodemerosie tegen te gaan. In een groot deel van de 
hooglanden zorgen de voortdurend relatief hoge niveaus van begrazing door schapen en herten 
er in combinatie met de aantrekkelijkheid van de habitat voor grazers voor dat de omvang van 
het gebied waarschijnlijk niet significant is afgenomen, hoewel overbegrazing ook negatieve 
gevolgen kan hebben. Plaatselijk wordt melding gemaakt van schade als gevolg van vertrapping 
door de mens tijdens recreatieve activiteiten. Er bestaan mechanismen om pressiefactoren in 
verband met agrarische of sportieve activiteiten (begrazing en vertrapping) aan te pakken 
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(Scottish Natural Heritage (SNH) 2013). Deze zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de vaststelling van 
agromilieuregelingen door landbeheerders of van het samenwerkingsproces in het kader 
waarvan overheidsinstanties samen met landbeheerders op zoek gaan naar oplossingen voor 
ongewenste effecten van herbivoren. Dit samenwerkingsproces kan uitlopen op wettelijke 
procedures. De instandhoudingsmaatregelen worden uitgevoerd door middel van aanwijzing 
(speciale beschermingszone, gebied van bijzonder wetenschappelijk belang), wettelijke 
procedures (artikel 7 van de Deer Act (de wet inzake herten)), agromilieuregelingen (Schots 
programma voor plattelandsontwikkeling) en beheersovereenkomsten (SNH). 

 

5.2 Herstel van graslanden 

Bij de planning van het herstel van graslanden moet eerst een duidelijke doelstelling 
worden vastgesteld. Er moet dus worden bepaald hoe het herstelde grasland eruit zou 
moeten zien. Dit betekent dat de volgende vragen moeten worden beantwoord: wat zijn 
de omgevingsomstandigheden? Welke ecologische processen vinden er plaats? Welke 
vegetatie en soorten kunnen worden hersteld? De doelstellingen kunnen verschillen 
afhankelijk van de herstelmogelijkheden. Afhankelijk van de mate van aantasting duurt het 
herstel van grasland minimaal vijf tot tien jaar (Rusina, 2017). Het duurt doorgaans veel 
langer om tot hoogwaardig herstel en een grote variëteit van soorten, waaronder 
ongewervelden, te komen (zie bv. de Duitse Rode Lijst van biotopen, Finck et al. 2017). 

Bij het maken van herstelplannen voor graslanden in een gebied moet altijd rekening 
worden gehouden met de omgevingsomstandigheden (klimaat, bodem, geologische en 
hydrologische omstandigheden, versnippering van het landschap en de gevolgen daarvan 
voor soortenpopulaties) en de economische (financiële beperkingen) en sociale 
omstandigheden (publieke opinie, vaak ook de opinie van financiers). Maatregelen zullen 
succesvoller zijn als er bij de planning een risicobeoordeling wordt gemaakt. 

Maaien en begrazen ten behoeve van herstel zijn intensiever dan het normale maaien en 
begrazen. Maaien en begrazen vormen de eenvoudigste methode om halfnatuurlijk 
grasland te herstellen of te creëren, maar ook de meest tijdrovende als het de enige 
maatregel is. Met deze methode kan de vegetatie zich op natuurlijke wijze ontwikkelen uit 
de plaatselijke soortenpool (Rusina 2017). 

Enkel herstellend maaien kan uitsluitend worden toegepast op plaatsen die vrij recent zijn 
verlaten en waar het maaien niet wordt gehinderd door struiken, bomen of graspollen. Bij 
het herstel of de creatie van een grasland moeten de maaifrequentie en de intensiteit van 
de begrazing worden aangepast aan de omstandigheden van het gebied. Te vruchtbare 
gebieden en gebieden die worden gedomineerd door expansieve soorten moeten ten 
minste tweemaal per seizoen worden gemaaid of intensief worden begraasd. In sommige 
gevallen is lichte overbegrazing nodig. Herstellend maaien en begrazen kan ontoereikend 
zijn in gebieden die intensief zijn bemest. Als de bodem te vruchtbaar is, kunnen zich 
gemeenschappen van ongewenste ruderale of stikstof eisende hoge grassen ontwikkelen 
(Rusina, 2017). 

In sommige landen is winterbegrazing, waarbij de dieren niet worden bijgevoerd, de 
doeltreffendste methode om habitat te herstellen. Om binnen een bepaald tijdsbestek 
resultaat te boeken, moet het begrazingsregime mogelijk worden aangepast. In gebieden 
die slechts gedeeltelijk door dieren worden begraasd, kan het nodig zijn om aanvullend te 
maaien (Rusina, 2017). 
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Ervaringen met het herstel van habitat 6210 in enkele EU-landen 
 

In België worden sinds 2000 belangrijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met name in 
Natura 2000-gebieden met ondersteuning van LIFE-financiering. De herstelwerkzaamheden 
omvatten het snoeien van struiken en bomen, het vernietigen van stronken en houtresten en 
het uitvoeren van passend beheer door begrazing of maaien. Aangezien de meeste graslanden 
al lange tijd (soms meer dan honderd jaar) verlaten en bebost zijn, moet de hergroei van 
bomen en struiken regelmatig worden gesnoeid, wat tijdrovend en duur is. De reconstructie 
van de kruidlaag is afhankelijk van de aanwezigheid van typische soorten in de directe 
omgeving en/of hun persistentie in de beboste graslanden of in de zaadbank. Wanneer 
typische soorten verdwenen zijn, kan het nodig zijn om deze opnieuw te introduceren door 
hooi of zaden. Vanwege de lokale kenmerken van de overgebleven graslanden werd 
gebruikgemaakt van begrazing door schapen, waar mogelijk in combinatie met begrazing door 
geiten. In de regeneratie- en herstelfase wordt gebruikgemaakt van kortdurende 
rotatiebeweiding met een hoge dichtheid. Aangezien professionele herders verdwijnen, 
grazen de dieren binnen permanente of semipermanente (elektrische) afrasteringen. De 
periode en de duur van de begrazing hangen af van lokale kenmerken (productiviteit van de 
lagen) en de soorten die moeten worden beschermd. Er wordt agromilieufinanciering 
verstrekt voor beheer door lokale fokkers. 

In Litouwen omvatten de belangrijkste herstelinstrumenten: houtachtige vegetatie 
verwijderen; de verspreiding van de lokale expansieve flora (bv. Calamagrostis epigeios) 
stoppen. Extensieve begrazing en maaien worden gebruikt als ondersteunende instrumenten. 

In Luxemburg voorziet het nationale habitatactieplan in de volgende maatregelen (Naumann 
et al. 2013): herstel van alle verlaten en met struikgewas begroeide gebieden door de 
verwijdering van struikgewas en de herinvoering van begrazing (doel: circa 50 ha kalkgrasland 
en 50 ha van het graslandcomplex in het mijngebied); regelmatige controle (om de drie tot vijf 
jaar) om overwoekering door struiken te voorkomen, met regelmatig maaien of begrazen; de 
creatie van nieuwe gebieden met kalkgrasland door het overbrengen van maaigoed naar 
geschikte kale bodem en uitbreiding van bestaande velden naar aangrenzende stukjes grond 
door de handmatige overdracht van zaad (doel: circa 20 ha); bescherming van ernstig 
bedreigde kenmerkende plantensoorten door instandhouding ex situ en herintroductie om 
bestaande groeiplaatsen te versterken en deze soorten in nieuw gecreëerde en aangetaste 
gebieden te herintroduceren; maatregelen om de genetische uitwisseling tussen bestaande 
habitatgebieden te herstellen (ecologisch netwerk). 

In Polen was het LIFE-project “XericGrasslandsPL — Instandhouding en herstel van xerotherme 
graslanden in Polen — theorie en praktijk” (LIFE08 NAT/PL/000513, januari 2010 tot en met 
december 2013) gericht op ongeveer 225 ha aan mozaïeken van xerotherme graslanden in 
acht Natura 2000-gebieden in het noordwesten en zuidoosten van Polen. Het project gaf de 
aanzet tot het regeneratieproces op 20,2 ha grasland van habitat 6210: het verwijderen van 
struikgewas of kreupelhout, het verwijderen van invasieve uitheemse kruidachtige 
plantensoorten (waaronder Heracleum sosnowskyi) en het opnieuw invoeren van begrazing 
(Baranska et al., 2014). In aangetaste gebieden werden xerotherme graslanden hersteld door 
de bovenste bodemlaag te verwijderen, zaad van xerotherme soorten te zaaien, goed 
onderhouden stukjes grasland te verplanten enz. Tegen 2015 was de toestand van de 
begraasde graslanden aanzienlijk verbeterd en het aandeel expansieve soorten (raaigras, 
helmgras en struiken) afgenomen (Murawy Life 2015). De beweidingsperiode werd 
teruggebracht tot drie maanden (juni tot en met augustus), deels vanwege de verbeterde 
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toestand en deels vanwege droogte, waardoor het aantal expansieve soorten verder afnam en 
zich xerotherme soorten konden ontwikkelen. 

In Slowakije werd in het kader van een LIFE-project (LIFE10 NAT/SK/080) in het gebied van 
communautair belang Devínska Kobyla een herstelplan voor deze habitat uitgevoerd, dat werd 
besproken met relevante belanghebbenden. De maatregelen omvatten de mechanische 
verwijdering van bos en struikgewas op 58 ha aan overwoekerde droge graslanden, de 
uitroeiing van robinia en de herinvoering van begrazing door hoofdzakelijk geiten vanaf 2015. 
De gevolgen van de herstelbeheersmaatregelen werden voornamelijk gemonitord met 
betrekking tot habitattype 6210* in verschillende fasen van successie.  Als gevolg van het 
vrijmaken van gebieden met secundaire successie werd na twee jaar van monitoring een 
aanzienlijke toename waargenomen van het aantal licht- en warmteminnende soorten, zoals 
Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, 
Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon en Linum tenuifolium. Het totale aantal soorten 
in 2016 was hoger dan vóór de beheersmaatregelen. Deze soorten waren waarschijnlijk in de 
zaadbank van de bodem aanwezig en konden ontkiemen toen de oppervlakte vrij was. Een 
belangrijke voorwaarde voor een gunstige ontwikkeling van de vegetatie in de betrokken 
gebieden is dat voor begrazingsbeheer wordt gezorgd en dat scheuten worden verwijderd. De 
soortensamenstelling in het voorjaar na de beheersmaatregelen liet al een geleidelijke 
toename van het aantal soorten zien.  De optimale beheersmethode is begrazing door schapen 
of begrazing door gemengde kudden met schapen en geiten, waardoor houtachtige gewassen 
minder snel en op den duur helemaal niet meer uitlopen. Roulering van meer extensieve en 
intensieve begrazing is een optimale oplossing voor de ontwikkeling en het behoud van een 
gunstige staat van instandhouding van prioritaire graslandhabitats. In het gebied werden twee 
nieuwe micropopulaties van de bijenorchis (Ophrys apifera, een soort van de Rode Lijst van de 
IUCN) waargenomen als gevolg van de herstelmaatregelen in het kader van het project. In 
2017 werd ook de Adriatische bokkenorchis (Himantoglossum adriaticum), opgenomen in 
bijlage II van de habitatrichtlijn en bedreigd in Slowakije, in het gebied waargenomen (tot 
600 exemplaren). 

 

5.2.1 Beheer van het struikgewas 

Beheersmaatregelen moeten erop gericht zijn de verbossing onder een geschikt 
bedekkingspercentage (bv. 30 %) van de totale oppervlakte te houden (Pearson et al. 
2006). Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de afzonderlijke soorten die 
samen als “struikgewas” worden aangeduid, zelf ook belangrijke habitats zijn, zolang het 
evenwicht met open grasland bewaard blijft. 

Om verbossing te compenseren en het gewenste evenwicht te handhaven is het mogelijk 
om enkele oudere groeiplaatsen te verwijderen, omdat reeds lang bestaand struikgewas 
leidt tot ophoping van stikstof in de plantaardige biomassa en tot verrijking van de bodem 
met voedingsstoffen. Als bomen en struiken worden weggehaald, groeien er vaak 
scheuten uit de wortels en stronken. Deze moeten worden verwijderd. 

Soms hoeft dit maar één keer te gebeuren, gevolgd door begrazing of maaien. In andere 
gevallen zijn in de eerste jaren verdere en aanvullende maaimaatregelen, waarbij 
machines worden gebruikt, of aanvullende grondbedekking of onkruidbestrijding nodig 
(Essl 2005). Op plaatsen waar het niet mogelijk is om struikgewas op deze manier weg te 
halen, wordt aangeraden om groeiplaatsen in stand te houden met beweiding en/of 
rotatiemaaien. 
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Op plaatsen waar opnieuw verbossing optreedt, kunnen zaailingen onmiddellijk worden 
verwijderd. In het volgende voorjaar moet worden gecontroleerd of er nieuwe planten zijn 
en deze moeten met de hand worden verwijderd of uitgegraven. Het doel kan zijn om tot 
een mix van struikgewas in successie te komen, van planten op grondhoogte tot meer 
volwassen struiken met een stam. Insecten hebben baat bij planten van verschillende 
leeftijden, met verschillend blad en verschillende bloeitijden. Het is daarom verstandig om 
vóór het weghalen van struikgewas onderzoek te doen naar ongewervelden. Daarnaast 
scheelt het op lange termijn veel werk als jaarlijks een beetje struikgewas in verschillende 
ontwikkelingsfasen wordt verwijderd, terwijl daardoor deze voor vogels essentiële habitat 
en voedselbron in stand wordt gehouden (RSPB 2004b). 

Struikgewas moet worden gesnoeid in het najaar of de winter, zodat geen schade aan de 
wilde fauna wordt toegebracht tijdens de voortplantingsperiode. Door tussen begin 
september en eind februari te snoeien, wordt het broedseizoen van vogels vermeden en 
als er laat in de winter wordt gesnoeid, krijgen vogels en zoogdieren de tijd om bessen te 
eten. Voor het snoeien kunnen speciale heggenscharen worden gebruikt die geen schade 
veroorzaken aan kleine fauna (Pearson et al. 2006). 

Rotatiebeweiding kan een goede manier zijn om struikgewas te beheersen, zolang dit goed 
wordt gemonitord om overbegrazing of overmatige vertrapping te voorkomen (Buglife 
2007). Ezels kunnen oprukkende struiken afgrazen en vormen een praktische manier om 
verbossing van halfnatuurlijke vegetatie te beheersen. Runderen zijn vooral geschikt om 
hoge, ruwe vegetatie zoals varens en struikgewas plat te maken en open stukken grond te 
creëren. Geiten kunnen schors verwijderen en zorgen voor structurele diversiteit, mits ze 
verstandig worden ingezet. Schapen zijn niet zo geschikt voor gebieden met hoog gras als 
runderen of pony’s, maar ze grazen laag struikgewas efficiënt af en kunnen geselecteerde 
struiken helemaal kaal eten. Bovendien kunnen sommige schapenrassen goed door 
struikgewas heen dringen, maar jongere dieren en lichtere soorten komen er vaak in vast 
te zitten. Daarom is het raadzaam om met een lage bezettingsgraad van de soort en het 
ras te beginnen (ongeveer 0,25 GVE/ha), de effecten te monitoren en dienovereenkomstig 
aanpassingen te maken (Crofts & Jefferson 1999, RSPB 2004d). 

Doorgaans is begrazing alleen niet toereikend voor het beheer van struikgewas. In het 
kader van een op winterbegrazing gebaseerd begrazingsregime zal in de regel bijvoorbeeld 
ook regelmatig struikgewas moeten worden verwijderd om de geleidelijke aanwas van 
houtachtige planten weg te halen (Crofts & Jefferson 1999). Daarom is het in sommige 
gevallen raadzaam om naast begrazing ook te maaien. Wanneer dit het beste kan 
gebeuren, hangt af van de aanwezige in het wild levende planten en dieren. De eitjes en 
larven van insecten zijn vaak het kwetsbaarst. Maai niet eerder dan in de nazomer / het 
najaar, zodat de zaden van bloemen en planten kunnen vallen, of de nawinter / het vroege 
voorjaar, zodat insecten beschutting hebben om te overwinteren. 
 
5.2.2 Bestrijding van onkruid en invasieve soorten 

Onkruid kan worden gedefinieerd als een soort die ongewenst is voor het oogmerk of de 
doelstelling van het graslandbeheer. Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige 
plantensoorten (bv. distels, varens, kruiskruid) zich extreem vermenigvuldigen en in hoog 
tempo gemeenschappen verdringen die een hogere instandhoudingswaarde hebben 
(Pearson et al. 2006). Deze planten zijn zeer concurrerend, vaak giftig, en veroorzaken 
nadat ze zich hebben gevestigd veel schaduw in het groeiseizoen, waardoor de groei van 
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andere plantensoorten (waaronder orchideeën) wordt belemmerd (Crofts & Jefferson 
1999). Onkruidplagen kunnen worden voorkomen door goede beheerspraktijken, waarbij 
bijvoorbeeld wordt vermeden dat er grote kale gebieden ontstaan waar mogelijkheden 
zijn voor de invasie en verspreiding van onkruidsoorten. 

De volgende maatregelen kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd (Crofts & Jefferson 
1999): 

- handmatige bestrijdingsmethoden: schoffelen of net onder de grond afsnijden (niet 
geschikt voor kruiskruid), en/of met de hand uittrekken (dit is eigenlijk alleen geschikt 
op kleine gebieden), net voordat de bloemen van het doelonkruid opengaan; om met 
het met de hand uittrekken enig effect te sorteren, moet dit gedurende meerdere 
opeenvolgende jaren gebeuren; 

- mechanisch uittrekken of maaien: distels en kruiskruid moeten worden uitgetrokken 
als de bloemstengels hun maximale lengte hebben bereikt maar nog niet uitzaaien, en 
dit moet in opeenvolgende jaren gebeuren om de uitbreiding van meerjarige 
doelsoorten te beperken. Het is beter om de plant af te maaien tijdens de groei van de 
bloemsteel. Dit moet in de loop van het jaar mogelijk worden herhaald. Door 
herhaaldelijk te maaien (toppen) kan uitzaaien worden voorkomen en de kracht van 
het onkruid worden verminderd. De planten gaan echter niet dood en kunnen vanaf de 
basis van de stengel weer krachtig uitgroeien. Net als bij gras moet het maaiafval 
worden verwijderd; 

- gerichte bestrijding met begrazing; 
- chemische bestrijding: hoewel handmatige bestrijdingsmethoden meestal de voorkeur 

hebben en het gebruik van chemische producten niet overal is toegestaan, is gerichte 
bestrijding met herbiciden (plaatselijke behandeling, onkruidverdelging) van dergelijke 
soorten vaak aanvaardbaar in natuurgebieden, met name daar waar voortdurend 
begrazings-/graslandbeheer essentieel is voor de verwezenlijking van 
natuurbehouddoelstellingen. Er moet rekening mee worden gehouden dat 
onkruidverdelging niet-selectief is en vaak zeer schadelijk kan zijn voor andere 
natuurbeschermingsbelangen. Als het al nodig is, wordt aanbevolen dit enkel toe te 
passen op doelonkruidplanten. 

Onkruid moet in een vroege ontwikkelingsfase worden verwijderd. Het gaat dan 
gemakkelijk, zodat eenvoudig goede resultaten kunnen worden behaald. 

Bestrijdingsprogramma’s moeten zorgvuldig worden gepland, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met andere mogelijke effecten; in bepaalde gevallen kan het voor de in het wild 
levende planten en dieren schadelijk zijn om het onkruid volledig uit te roeien, als dat al 
mogelijk zou zijn. 
 

5.3 Graslanden opnieuw creëren 

Om grasland te creëren moeten allereerst de omgevingsomstandigheden ter plaatse 
(vochtregime, bodemeigenschappen, vegetatie, beschikbaarheid van soorten) worden 
beoordeeld, op basis waarvan wordt bepaald of het haalbaar is om de habitat opnieuw te 
creëren. Voor het inrichten van nieuwe habitats is hulp en medewerking nodig van 
bodemdeskundigen, hydrologen, ecologen en deskundigen op het gebied van vegetatie en 
de groepen organismen die belangrijk zijn in de te creëren habitat. Een plan voor het 
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creëren van grasland moet op dezelfde manier worden ontwikkeld als een plan voor het 
herstel van grasland (Rusina, 2017). 

De ondergrond, het gewenste tijdschema en de nabijheid van soortgelijke graslanden als 
het doeltype bepalen welke technieken voor het creëren en inrichten van de habitat het 
meest geschikt zijn (Ashwood, 2014). Er kunnen verschillende opties in overweging 
worden genomen. 

Natuurlijke kolonisatie van kale ondergrond kan geschikt zijn als de inrichting een lange 
tijd in beslag mag nemen en er naastgelegen soortenrijke kalkgraslandgemeenschappen 
zijn. Als er vóór de verstoring en daaropvolgende ontginning in het gebied laaggelegen 
kalkgrasland aanwezig was, zit er mogelijk nog een zaadbank in de bestaande ondergrond. 
Deze moet met kiemtests worden beoordeeld. Natuurlijke kolonisatie kan soortenrijke 
habitats opleveren die bij de streek passen. Het proces is doorgaans zeer traag en het kan 
tientallen jaren duren voordat er sprake is van een stabiele gemeenschap. 

Natuurlijke kolonisatie kan worden versneld door de selectieve introductie van 
graslandsoorten via het inoculeren van gras of het uitstrooien van groen hooi. Entmiddelen 
kunnen uit aangrenzende donorgebieden worden gehaald en in de kale ondergrond 
worden verwerkt. Het kan hierbij ofwel gaan om hele stukken grasveld dan wel om 
graszoden die gewenste soorten bevatten. Als er twijfel bestaat over het type van het 
donorkalkgrasland, moet de vegetatie door een daartoe opgeleide botanicus worden 
onderzocht. In sommige gevallen is de kans van slagen groter als er voorgekweekte 
exemplaren van lokale of regionale zaden worden geplant. 

Zowel bij natuurlijke kolonisatie of het inoculeren van gras kan het voordeel opleveren om 
eerst een mengsel van pioniersoorten/beschermende soorten te zaaien. Door dun 
pioniersoorten te zaaien stabiliseert de ondergrond en ontstaat snel een aantrekkelijk 
grasveld, terwijl er voldoende kale grond overblijft voor natuurlijke kolonisatie. 

Het uitstrooien van groen hooi is een nuttig alternatief voor het inoculeren van gras of 
natuurlijke kolonisatie. Hierbij wordt vers gemaaid hooi dat zaden van lokaal kalkgrasland 
bevat, over het te koloniseren gebied verspreid. Het is belangrijk dat het hooi wordt 
gemaaid nadat het heeft gebloeid, maar voordat het zaad eraf valt; voor het beste 
resultaat is een goede praktische kennis van de doelsoort en het tijdstip van de 
zaadverspreiding nodig. Hooi moet binnen 24 uur nadat het is verzameld worden 
verspreid, om bederf of verlies van zaad tijdens opslag te voorkomen. Bij het gebruik van 
een lokale bron kan een betere overeenstemming worden bereikt tussen het nieuwe en 
het bestaande grasland en zijn de grassen inheemse genotypen; ook blijven dan de 
vervoerskosten tot een minimum beperkt. 

Als er geen lokaal donorgebied met kalkgrasland beschikbaar is, kan een commercieel 
zaadmengsel worden gebruikt om een grasveld te creëren. Voor het zaaien kan zaad 
worden gebruikt dat is verzameld op een lokaal donorgebied. Er moet op worden gelet dat 
er door overoogsten in het donorgebied geen tekort aan zaad ontstaat. Als alternatief kan 
zaad worden gekocht. Dit mag geen soorthybriden (Lolium × hybridum, Trifolium pratense 
× T. medium), geslachtshybriden (×Festulolium) of polyploïde soorten (tetraploïde soorten 
van Lolium en Trifolium) bevatten. Een gerenommeerde zaadhandel levert zaadmengsels 
die passen bij het klimaat en de voornaamste bodemomstandigheden van uw gebied. 
Indien mogelijk moet het zaad van lokale herkomst zijn. 

Veldbloemen en grassen worden normaal gesproken samen gezaaid, aangezien grassen 
helpen om de bodem te stabiliseren en in de winter belangrijke bescherming bieden. Het 
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aandeel graszaad in het mengsel moet klein genoeg zijn om de groei van kruiden te 
verzekeren en ruimte te laten voor natuurlijke herkolonisatie van aanvullende soorten. 
Zaad wordt doorgaans gezaaid in september/oktober, met de hand of met behulp van 
landbouwmachines zoals sleuvenzaaimachines en rijenzaaimachines, die ervoor zorgen 
dat met de gebruikte hoeveelheid zaad de maximale oppervlakte wordt ingezaaid (Crofts 
and Jefferson, 1999). Aanbevolen wordt het zaad over de grond te verspreiden of in de 
grond te boren. De meeste machines kunnen hiervoor worden ingesteld. Om dominante 
eenjarige soorten te bestrijden is het van essentieel belang dat er in het jaar van de aanleg 
van het gebied regelmatig wordt gemaaid (tot drie keer per jaar). De algemene doelstelling 
is om te zorgen voor de groei van meerjarige soorten, die in het eerste jaar minder krachtig 
concurreren dan eenjarige planten. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van een 
grote belasting van akkeronkruidsoorten (zie Nowakowski & Pywell 2016). 

Ongeacht de gekozen methode voor het inrichten van de habitat is het belangrijk te 
erkennen dat het meerdere jaren zal duren voordat het grasland zich heeft gevestigd en 
zich heeft ontwikkeld tot een stabiele gemeenschap. Passend beheer van het grasland is 
cruciaal voor de ontwikkeling en instandhouding van een soortenrijke gemeenschap. 

In het zuiden van Engeland is een voorbeeld te vinden waarin op aangetast ex-bouwland 
nieuwe kalkgraslanden zijn gecreëerd (Fry et al. 2018). Daarbij zijn soorten gebruikt die 
werden gekozen uit de plantengemeenschap van de kalkgraslanden (Bromus erectus-
graslanden), de dominante graslandgemeenschap in de regio die in herstelprogramma’s 
meestal als doelgemeenschap wordt gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk wordt steeds 
vaker van de mogelijkheid gebruikgemaakt om droge halfnatuurlijke graslanden opnieuw 
te creëren, bv. door innovatieve en vindingrijke bermprogramma’s. In 2012 is in het 
zuidwesten van Engeland een berminrichtingsproject van start gegaan. Het gebied 
herbergt nu een soortenrijke vegetatie en sinds de inrichting zijn er al dertig vlindersoorten 
(de helft van alle soorten in het Verenigd Koninkrijk) waargenomen. 

 
Aanleg van nieuwe graslanden in het Verenigd Koninkrijk in het kader van bermprogramma’s 
(Sam Ellis) 
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5.3.1 Beheer en monitoring van opnieuw gecreëerde habitats 

Kalkgrasland mag enkel daar worden gecreëerd waar men zich volledig wil inzetten voor 
beheer op lange termijn, aan de hand van een beheersplan voor het gebied. Beheer is 
noodzakelijk om te voorkomen dat het gras door struikgewas en andere agressieve soorten 
wordt overwoekerd en om een grote rijkdom aan soorten te behouden. Het duurt 
gemiddeld ongeveer drie tot vijf jaar tot grasland zich heeft gevestigd. Gedurende deze 
periode moet een regime van maaien en lichte begrazing worden gevolgd; de exacte eisen 
zijn afhankelijk van het gebied. 

Gewoonlijk hoeft grasland dat is aangelegd op een kale minerale ondergrond in het eerste 
jaar niet te worden gemaaid. In rijkere gebieden kan dit echter wel nodig zijn om het gras 
korter dan 10 cm te houden. Het maaien moet op de juiste tijdstippen gebeuren om 
problemen met op de grond broedende vogels te voorkomen. Maaien stimuleert het 
uitlopen van vegetatie; daarnaast vermindert het de concurrentie van woekerende 
soorten en verbossing. 

Na het maaien moet het maaiafval van het gebied worden verwijderd. Als er op het 
grasveld zaad aanwezig is, kan dat worden gebruikt voor het uitstrooien van hooi op 
andere gebieden. Het grasland moet in het tweede en derde jaar één keer worden 
gemaaid nadat de bloemen en grassen zaad hebben gevormd. In deze eerste drie jaar moet 
begrazing door konijnen, runderen en schapen worden gecontroleerd of voorkomen, 
zodat het grasland zich kan vestigen; zaailingen kunnen dan een stevig wortelstelsel 
ontwikkelen om ontworteling te voorkomen als er wordt gegraasd. Wanneer het grasland 
zich heeft gevestigd, kan worden begonnen met lichte begrazing. 

Voor de instandhouding van de soortenrijkdom is langetermijnbeheer door begrazing 
en/of maaien essentieel. Van oudsher is begrazing en in sommige regio’s maaien de 
standaard beheersmethode; maaien kan echter geschikt zijn voor kleine gebieden op lichte 
hellingen. Begrazing door runderen en schapen kan het hele jaar door, mits de 
bezettingsgraad laag is. Dit is evenwel afhankelijk van de productiviteit van het gebied. 
Onproductief land is mogelijk alleen geschikt voor winterbegrazing; in dit geval moet de 
vertrapping in de gaten worden gehouden, ofwel de verdichting van de bodemstructuur 
onder de poten van zware dieren. 

Begrazing moet als doel hebben een mozaïek van grasland van verschillende hoogten en 
kleine stukjes struikgewas (bv. niet meer dan 25–30 % van de totale oppervlakte) te 
produceren. Verschillende soorten graasdieren zijn bijvoorbeeld selectief wat betreft de 
planten die zij eten en kunnen worden gebruikt om dit mozaïek tot stand te brengen. 
Runderen eten grovere voedergewassen en vertrappen meer dan schapen. De vertrapte 
stukken vormen openingen waar zich nieuwe planten kunnen ontwikkelen. Nadere 
informatie over beheer is te vinden in Crofts & Jefferson (1999). 

Zelfs als het nieuwe grasland wordt aangelegd op een zeer geschikte locatie, moeten de 
beheerspraktijken worden geëvalueerd om de groei en het succes op lange termijn te 
beoordelen. Een gebiedsspecifiek langetermijnbeheersplan is noodzakelijk. Dit moet een 
monitoring- en evaluatieprogramma omvatten dat het mogelijk maakt om het 
beheersregime indien nodig aan te passen. 

De monitoring van het opnieuw creëren van graslandhabitats in laaglandgebieden kan 
betrekking hebben op: 
- de mate waarin het grasland zich heeft gevestigd: het percentage bodembedekking, 

kale plekken en de aanwezigheid van strooisel; 
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- de samenstelling van het gras: de verhouding tussen gras en kruiden, positieve 
indicatorsoorten, negatieve indicatorsoorten, soorten met lokale 
onderscheidbaarheid; 

- de typische soortensamenstelling, inclusief een selectie indicatorsoorten uit 
verschillende taxonomische en functionele groepen zoals bestuivers (angeldragende 
Hymenoptera, Syrphidae, Lepidoptera) en epigeïsche en endogeïsche groepen 
(roofdieren en reducenten). 

Het inrichten van nieuwe graslanden op bouwland in Tsjechië 

Het omvormen van bouwland tot soortenrijk grasland kost veel tijd. Het welslagen ervan is 
niet alleen afhankelijk van de herstelmethode en de samenstelling van het gebruikte 
zaadmengsel, maar ook van de plaatselijke omstandigheden van het gebied waar het grasland 
moet worden aangelegd (Jongepierová & Malenovský 2012, Jongepierová et al. 2012, Scotton 
et al. 2012, Ševčíková et al. 2014). Het herstel van insectengemeenschappen is succesvoller in 
landschappen waar zich in de nabije omgeving een grote oppervlakte halfnatuurlijk soortenrijk 
grasland bevindt, aangezien gespecialiseerde plantenetende insectensoorten een beperkt 
vermogen hebben om zich te verspreiden (Woodcock et al. 2010a, 2010b). Hieronder volgt 
een korte beschrijving van de meest gebruikte methoden voor het opnieuw creëren van 
grasland. 

Spontane successie. Door louter successie kunnen alleen graslanden worden hersteld in zeer droge 
of juist zeer natte gebieden, waar geen struiken en bomen kunnen groeien en waar in de nabije 
omgeving permanente graslanden of weidegronden bewaard zijn gebleven. Uit monitoring van 
verwaarloosd bouwland in droge gebieden in de warmste delen van het land is gebleken dat de 
soortensamenstelling van oudere grasvelden overgaat in een natuurlijke steppeachtige vegetatie 
(Jírová et al. 2012). Doorgaans moet er echter vanaf het derde jaar nadat een land is verlaten, 
regelmatig worden gemaaid. Het herstel van graslanden met een ecologisch gunstige 
soortensamenstelling duurt ongeveer tien (Lencová & Prach 2011) tot twintig jaar (Prach et al. 
2014), maar bij planten en sommige groepen ongewervelden kan het langer duren tot de 
oorspronkelijke diversiteit van soortenrijke vegetatie is hersteld. 

Commerciële zaadmengsels. De meest voorkomende manier om op grote schaal bouwland om te 
vormen tot grasland is het zaaien van commerciële mengsels van zaden van peulvruchten en 
grassoorten. Hoewel dit niet als ecologisch herstel kan worden beschouwd, kunnen dergelijke in 
eerste instantie soortenarme grasvelden in de loop van de tijd worden aangevuld met doelplanten- 
en diersoorten, vooral als deze soorten nog in de omgeving voorkomen. Dit wordt bevestigd door 
de monitoringgegevens van de Witte Karpaten (Prach et al. 2014, Jongepierová et al. 2018). Op 
plaatsen waar de latere kolonisatie van gewenste soorten beperkt is omdat zij niet in de omgeving 
voorkomen, kunnen deze soorten aan met commerciële zaadmengsels gecreëerde grasvelden 
worden toegevoegd door ze te zaaien of te planten. 

Regionale zaadmengsels. Regionale zaadmengsels worden zonder plantenveredelingsprocessen 
in een specifiek gebied verzameld, gereproduceerd en toegepast. De soortensamenstelling ervan 
is gebaseerd op die van de natuurlijke gemeenschappen in het gebied (Scotton et al. 2012). De 
soorten, met name kruiden, huisvesten ook een grote verscheidenheid aan dieren die voor hun 
voedsel of om andere redenen van deze soorten afhankelijk zijn. Het grootste voordeel van deze 
methode is dat zij ertoe bijdraagt dat de natuurlijke genetische variatie grotendeels behouden 
blijft, waardoor de verspreiding van vreemde genotypen of zelfs niet-inheemse soorten of 
variëteiten wordt voorkomen. Diverse publicaties bevatten aanwijzingen voor het verkrijgen en 
gebruiken van regionale zaden (Scotton et al. 2012, Jongepierová et al. 2012, Jongepierová & Prach 
2014 en Ševčíková et al. 2014). De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
 zaad kan worden verkregen uit vers gemaaide grasbiomassa (groen hooi), die onmiddellijk wordt 
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aangebracht op het gebied dat moet worden hersteld. Deze methode wordt hoofdzakelijk in 
Nederland en Duitsland toegepast, en niet alleen op bouwland, maar ook in andere gebieden, bv. 
vliegasdepots (Kirmer et al. 2014); 
 als de gemaaide biomassa na het maaien wordt gedroogd, kan het hooi direct als zaadbron 

worden gebruik of vóór gebruik worden gedorst (gedorst hooi); 
 als voor het oogsten een maaidorser wordt gebruikt, wordt het gras gemaaid en ter plaatse 

gedorst; 
 met de borstelmethode worden de zaden uit het staande gras gekamd; 
 indien nodig kan een kleinere hoeveelheid zaad ook handmatig worden verzameld; 
 met het oog op de ingewikkelde zaadverzameling (verschillende grootten en rijpingstijden) wordt 

aanbevolen planten in zaadbedden te kweken. 
Tot nu toe zijn soortenrijke regionale zaadmengsels alleen nog maar in de Witte Karpaten op grote 
schaal gebruikt om grasland op bouwland te creëren. Daar is al op een gebied van meer dan 600 ha 
op deze manier nieuw grasland gecreëerd (Jongepierová 2008, Jongepierová & Prach 2014, Prach 
et al. 2013, 2015a, Jongepierová et al. 2015). 

Overbrenging van bovenste bodemlagen of grasblokken. Over het te herstellen gebied kunnen 
bovenste bodemhorizonten worden verspreid of er kunnen volledige grasblokken naartoe worden 
overgebracht. Dit is echter niet alleen in technisch en financieel opzicht veeleisend, maar ook de 
schade die hierdoor aan het brongebied ontstaat, vormt een probleem. Deze methode kan op 
kleine schaal gerechtvaardigd zijn, of op plaatsen waar het brongebied verloren gaat (bv. door 
vorderende mijnbouw of nieuwbouw). In Tsjechië zijn enkele projecten uitgevoerd in onvruchtbare 
gebieden met steppeflora (spoortunnel bij Obřany, kalkgroeve bij Hády en de Dálky-steengroeve 
bij Čebín). De resultaten wat betreft de overleving van steppesoorten in de nieuwe gebieden zijn 
positief, maar de overgebrachte xerofiele soorten hebben zich nauwelijks of slechts heel langzaam 
uitgebreid naar de omgeving. 

 

5.4 Planning van het instandhoudingsbeheer in een specifiek gebied 

Aangezien de habitatkenmerken, instandhoudingswaarden en context (geschiedenis en 
ontwikkeling) in de diverse landen en biogeografische regio’s zeer verschillend zijn, is het 
belangrijk om bij de planning van het beheer van de habitat rekening te houden met de 
volgende algemene aspecten op basis waarvan verstandige besluiten met betrekking tot 
het beheer kunnen worden genomen: 

- gebiedsspecifieke doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot de staat van 
instandhouding van soorten; 

- lokale/regionale tradities, praktijken en technieken op het gebied van landgebruik en 
veehouderij — de instandhoudingswaarden van vandaag zijn vaak het resultaat van 
het landgebruik en de begrazingsregimes uit het verleden. 

Hoewel het vaak niet mogelijk, passend of nodig is om traditioneel beheer na te bootsen, 
moeten bestaande kennis en ervaring indien mogelijk als basis dienen. 

Een grondig onderzoek van de gebiedsomstandigheden kan helpen bij het vaststellen van 
de beste technieken en methoden voor de instandhouding of het herstel van de habitat 
en het beoordelen van de geschiktheid daarvan voor de specifieke situatie, ook rekening 
houdend met de beschikbare hulpmiddelen, om te beoordelen in hoeverre de 
doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt en te anticiperen op mogelijke obstakels. 
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De belangrijkste aspecten waarmee bij de planning van de instandhouding en het beheer 
van grasland rekening moet worden gehouden (Rusina, 2017) 

Ecologische overwegingen 

 Connectiviteit in het landschap is zeer belangrijk voor de overleving van graslandsoorten 
op lange termijn. Connectiviteit zorgt ervoor dat soorten zich van het ene naar het 
andere grasland kunnen verplaatsen en waarborgt de instandhouding van voldoende 
grote en genetisch diverse populaties. Het is dus belangrijker om grasland te 
verbeteren/herstellen dat in een systeem van andere graslanden ligt of deel uitmaakt van 
een groter gebied dat rijk is aan halfnatuurlijke graslanden, dan geïsoleerd grasland in 
een landschap met bos of intensieve landbouw. Het herstel zal in dit geval ook 
succesvoller verlopen, omdat soorten zich gemakkelijk van andere graslanden over het 
herstelde grasland kunnen verspreiden.  

 Gebieden met grasland zijn belangrijk voor de instandhouding van planten, vogels en 
ongewervelde soorten. Als andere factoren (zie hieronder) vergelijkbaar zijn, moet 
daarom prioriteit worden gegeven aan het herstel van grotere graslanden.  

 

 Graslandbiodiversiteit: hoe groter de biodiversiteit van een grasland is, hoe belangrijker 
het is om dit grasland te herstellen. 

 Aanwezigheid van beschermde soorten: als een beschermde soort in het grasland 
overleeft, moet de instandhouding van dit grasland prioriteit krijgen boven het grasland 
waar deze soort niet voorkomt. 

 Veranderingen in de omgevingsomstandigheden van grasland: het verdient de voorkeur 
om grasland te herstellen waar de omgevingsomstandigheden minder zijn veranderd. 

Sociaal-economische overwegingen 

 Beheersperspectief op lange termijn: prioriteit moet worden gegeven aan graslanden 
waarvan de kans groter is dat zij na het herstel permanent worden beheerd. Het is alleen 
nuttig om herstel te plannen op plaatsen waar het grasland naar verwachting op lange 
termijn zal worden beheerd. Anders worden de in het herstel geïnvesteerde financiële 
middelen niet duurzaam besteed en bieden zij enkel een tijdelijk voordeel (of geen enkel 
voordeel) voor de instandhouding van de biodiversiteit (afhankelijk van het onmiddellijke 
succes van het herstel). De multifunctionaliteit van grasland: de prioriteit ligt bij 
graslanden waar na het herstel een meer divers gebruik wordt verwacht, bijvoorbeeld 
wanneer het beheer niet alleen biodiversiteit waarborgt, maar ook zorgt voor diervoeder 
voor de landbouw of als het grasland wordt gebruikt voor toerisme, het verzamelen van 
geneeskrachtige planten of milieueducatie. Ook als het grasland niet wordt gebruikt voor 
de productie van diervoeder, kan het beheer ervan toch als productie worden 
beschouwd: de productie van natuurwaarden en biodiversiteit. 

 De houding van de lokale gemeenschap, de lokale gemeente, de eigenaar en de 
beheerder: hoe meer de lokale gemeenschap biodiversiteit en de voordelen daarvan 
waardeert, hoe beter het vooruitzicht dat het herstelde grasland op lange termijn in 
stand wordt gehouden. 

 Herstelkosten in verhouding tot de verwachte resultaten: graslanden die met minimale 
investeringen en maximaal voordeel kunnen worden hersteld (het verwachte succes van 
het herstel is zeer groot) moeten prioriteit krijgen. Ook moeten de kosten voor het 
onderhoud van het grasland in de planningsfase en de financiële planning in aanmerking 
worden genomen. De kosten of inkomsten in verband met het materiaal dat tijdens het 
herstel of het beheer van de habitat ontstaat, zoals hout, gemaaide biomassa, 
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verwijderde teellaag enz., moeten in aanmerking worden genomen. Het kan moeilijk zijn 
om een praktische toepassing voor dergelijke materialen te vinden en de verwijdering en 
verdere afvoer van deze “bijproducten” van habitatherstel kan dan tot aanzienlijke extra 
kosten leiden. 

Doelstellingen voor herstel en instandhouding van grasland kunnen met verschillende 
oplossingen worden bereikt. Methoden en technieken kunnen zowel qua financiële 
middelen als qua tijd aanzienlijk verschillen. Daarom moeten er een grondige 
haalbaarheidsstudie en een evaluatie van de alternatieven worden verricht om de beste 
oplossing te selecteren. De keuze van de werkzaamheden en procedures voor herstel en 
onderhoud wordt bepaald door drie aspecten: de ecologische omstandigheden van het 
gebied, de beschikbare bronnen van soorten en het gewenste tijdsbestek waarbinnen de 
doelstelling moet worden verwezenlijkt. 

Herstel en beheer moeten worden uitgevoerd volgens een individueel herstel- en 
beheersplan voor het specifieke gebied. De belangrijkste stappen in de ontwikkeling van 
een plan voor het herstel en de instandhouding van grasland worden hieronder 
samengevat. 

Stappen in de planning van graslandherstel (bewerking van Rusina ed. 2017) 

1. Verzamel informatie over de omstandigheden in het gebied, waaronder de belangrijke 
ecologische processen voor de instandhouding van het graslandtype: vegetatie, 
samenstelling van de dier- en plantensoorten, bodemeigenschappen, terrein, 
vochtregime, afwateringssysteem en -status, vroeger en huidig beheer enz. 

2. Stel de doelstelling van het onderhoud of het herstel van het grasland vast, bv. een 
gunstige staat van instandhouding bereiken of handhaven (structuur, ecologische 
processen en kenmerkende soortensamenstelling) en de aantasting ervan voorkomen. 
Weeg mogelijke tegenstrijdige beheersprioriteiten af en definieer de voorkeursopties 
(zie punt X.X). 

3. Beoordeel in hoeverre het huidige beheer geschikt is om de doelstelling te bereiken en 
definieer zo nodig de benodigde aanpassingen. 

4. Bepaal welke maatregelen en methoden nodig zijn voor het herstel of de instandhouding 
van de habitat, evenals combinaties daarvan. Voor verschillende delen van hetzelfde 
grasland kunnen verschillende herstel- of instandhoudingsmaatregelen nodig zijn. In het 
deel van het grasland met een grote populatie van een beschermde plantensoort zullen 
herstelmaatregelen bijvoorbeeld gericht zijn op de gunstige toestand van deze soort, 
terwijl ergens anders de doelstelling is om voor een geschikte vegetatiestructuur voor 
bepaalde diersoorten (bv. vogels, vlinders) te zorgen, en weer ergens anders om 
expansieve soorten in te perken. In dergelijke gevallen is het wenselijk om de vereiste 
maatregelen in kaart te brengen. 

5. Identificeer de ecologische en landschappelijke beperkingen en voordelen voor de 
uitvoering van herstel- en instandhoudingsmaatregelen. 

6. Identificeer de sociaal-economische, juridische en financiële beperkingen en voordelen 
van herstel- of instandhoudingsmaatregelen, bv. kosten, juridische beperkingen voor 
herstel- of instandhoudingsmaatregelen enerzijds en mogelijke stimulansen, 
financieringsbronnen, steun uit bestaande programma’s enz. anderzijds. 

7. Specificeer de doelstellingen voor het herstel of het onderhoud van het grasland 
nauwkeurig, rekening houdend met de milieu-, juridische en sociaal-economische 
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beperkingen en voordelen, bv. verbetering van de vegetatiestructuur van de habitat, 
verbetering van de omstandigheden voor een specifieke planten-, vogel- of andere soort. 

8. Werk het tijdschema voor de herstel- en onderhoudsactiviteiten uit. Maak een planning 
van de volgorde en tijdstippen van de benodigde herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden, afhankelijk van de aanvankelijke toestand van het 
grasland. 

9. Ontwikkel de monitoring van het succes van het herstel en het onderhoud, met inbegrip 
van periodieke evaluaties, zodat zo nodig aanpassingen in het herstel- en 
instandhoudingsproces kunnen worden doorgevoerd. 

 

5.5 Criteria om maatregelen te prioriteren en om prioritaire gebieden voor 
actie te identificeren 
Prioritering kan van fundamenteel belang zijn om maximale doeltreffendheid van de 
instandhoudingsactiviteiten te bereiken, de kosten en tijd in verband met monitoring en 
beheer te optimaliseren en de geschiktheid van de beheersactiviteiten te beoordelen.  Met 
dit doel kunnen specifieke criteria voor de prioritering van acties worden vastgesteld.  

De volgende criteria kunnen worden gebruikt om prioriteiten aan 
instandhoudingsmaatregelen voor dit habitattype toe te kennen: 

- geografische ligging; 
- tijdstip van verlating; 
- aard van de bestaande vegetatie; 
- mate van verbossing; 
- haalbaarheid, bv. toegankelijkheid van het gebied met de benodigde technologie 

enz.; 
- bijdrage tot het bereiken van een gunstige staat van instandhouding op 

biogeografisch of regionaal niveau. 

Een voorbeeld is de prioriteringshandleiding die is ontwikkeld voor het LIFE-project 
“SUNLIFE — Strategie voor het Natura 2000-netwerk van de regio Umbrië” (LIFE13 
NAT/IT/000371). In dit document wordt enerzijds een prominente rol toegekend aan de 
intrinsieke kenmerken van de habitat: prioriteit van de habitat, 
representativiteit/zeldzaamheid van de habitat op regionaal niveau, rijkdom van de 
plantengemeenschappen (fytocoenotische diversiteit), aantal feitelijke/potentiële soorten 
van bijlage II-IV, aantal feitelijke/potentiële soorten van de Rode Lijst. Anderzijds wordt bij 
de toekenning van prioriteiten rekening gehouden met extrinsieke kenmerken die helpen 
om het reële risico op aantasting te benadrukken, zoals: antropogene pressiefactoren, de 
staat van instandhouding op nationaal niveau en het intrinsieke risico van verandering 
(dynamische processen). 

In Letland wordt gekeken naar de volgende algemene criteria: 

- Habitatspecifieke soorten, inclusief beschermde soorten, dreigen lokaal te verdwijnen 
als gevolg van de verslechtering van de kwaliteit van de habitat en de afgelegen 
ligging, naar verwachting neemt hun verspreidingsgebied in de komende decennia af. 

- De habitat is de enige of bijna de enige plaats waar ten minste één in bijlage II van de 
habitatrichtlijn of in de vogelrichtlijn genoemde soort of een soort die zeer zeldzaam 
is (op zeer weinig plaatsen voorkomt), die beschermd wordt in Letland, voorkomt, of 
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de habitat is belangrijk voor migratie, voortplanting of andere belangrijke onderdelen 
van de levenscyclus van een soort, of de habitat is een leefgebied van beschermde 
soorten waarvan de verspreiding in hoog tempo afneemt. 

Bij de selectie van Natura 2000-gebieden die van het grootste belang zijn voor de 
bescherming van de prioritaire habitattypen, worden de volgende criteria in aanmerking 
genomen (er moet aan minimaal vier criteria worden voldaan): 

- In het specifieke Natura 2000-gebied worden aanzienlijke oppervlakten door de 
specifieke habitat ingenomen en/of is deze habitat zeer typisch met een hoge mate 
van representativiteit (ten minste B), wat belangrijk is voor een gunstige staat van 
instandhouding in het hele land. 

- Het herstel van deze specifieke habitat in dit gebied is belangrijk voor de 
instandhouding van het habitattype op nationaal niveau of op het niveau van de 
boreale biogeografische regio van de EU. 

- Door het verdwijnen van de habitat in dit Natura 2000-gebied kan het 
verspreidingsgebied ervan afnemen. 

- In het specifieke Natura 2000-gebied is de habitat aangetast, maar kan de habitat 
worden hersteld. Herstel zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de toestand 
en/of een vergroting van het habitatgebied. 

- Het is mogelijk om voor een duurzaam habitatbeheer en een gunstig 
beschermingsregime te zorgen. 

- De geraamde kosten voor het herstel van de habitat in het specifieke Natura 2000-
gebied zijn in overeenstemming met de voordelen. 

- Habitatherstel in het specifieke Natura 2000-gebied heeft geen negatieve gevolgen 
voor andere beschermde habitats of belangrijke soorten en/of brengt geen milieu- of 
sociaal-economische problemen met zich mee. 

 

5.7 De voornaamste belanghebbenden bij de vaststelling en uitvoering van 
de maatregelen 

In het algemeen worden een brede betrokkenheid van en samenwerking tussen relevante 
belanghebbenden van essentieel belang geacht voor de doeltreffende uitvoering van de 
noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen. Voor het uitwerken en uitvoeren van de 

instandhoudingsmaatregelen is een participatieve aanpak belangrijk, waarbij de volgende 

belanghebbenden worden betrokken: 

- landbouwers, grondbezitters, grondgebruikers; 
- beheerders van gebieden, overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal); 
- natuurbeschermingsinstanties en -organisaties; 
- landbouwinstituten en -organisaties; 
- wetenschappelijke adviseurs en toezichthouders; 
- aanbieders van adviesdiensten en technische bijstand om landbouwers te helpen 

bij de uitvoering; 
- ngo’s; 
- lokale gemeenschappen; 
- lokale reisorganisaties en ondernemers (droge graslanden met veel bloeiende 

kruiden zijn vaak aantrekkelijke landschapselementen, producten van graasdieren 
kunnen als lokale producten worden gebruikt). 



 

101 

 

5.8 Uitdagingen, problemen en mogelijke oplossingen 

Belangrijke uitdagingen en problemen houden verband met de noodzaak om in 
randgebieden met habitat 6210 een economie te ontwikkelen die zichzelf in stand houdt. 
De huidige wijdverbreide verlating is het resultaat van de instorting van de montane 
economische systemen, die niet met de moderne, grootschalige productiesystemen 
kunnen concurreren. Een aanpak om dit proces tegen te gaan moet de ontwikkeling van 
duurzame productiesystemen omvatten, waarmee de instandhouding van de lokale 
populaties kan worden gewaarborgd. 

Er kunnen ook technische problemen voortvloeien uit de noodzaak van wetenschappelijk 
toezicht ten behoeve van een correct duurzaam gebruik van droge graslanden van habitat 
6210. Deze systemen zijn uiterst kwetsbaar en kunnen door overmatig gebruik ernstig 
beschadigd raken. Bij een goed beheer wordt aandacht geschonken aan de lokale, 
ecologische, floristische en biogeografische kenmerken van het gebruikte grasland en 
worden de meest geschikte soort en hoeveelheid graasdieren gekozen (Frattegiani et al., 
2017). Alle landbouwers en productiebedrijven moeten worden ondersteund met speciale 
monitoringprogramma’s die aanpassingsgericht beheer kunnen waarborgen. 

Hieronder volgen andere mogelijke beperkingen en oplossingen voor de uitvoering van 
instandhoudingsmaatregelen: 

 Voordat er weer begrazing mogelijk is, moet eerst het struikgewas worden weggehaald 
en moeten waterpunten voor de dieren worden hersteld of aangelegd. Landbouwers 
kunnen dit vaak niet zelf financieren voordat zij rechtstreekse betalingen in het kader 
van het GLB voor het land kunnen krijgen, dus de financiële middelen voor het herstel, 
en in sommige gevallen ook de arbeid, moeten van een extern project komen. 

 In gebieden met habitat 6210 is het gehalte aan mineralen in begraasde 
voedergewassen gewoonlijk het hele jaar laag. Als dit niet wordt aangevuld, kunnen er 
tekorten aan mineralen ontstaan, in het bijzonder van fosfor, koper, kobalt en 
selenium. Daarom is aanvulling noodzakelijk met likstenen, krachtvoer of 
mineraalbolussen. De afgifte van fosfor aan dieren moet echter zodanig gebeuren dat 
de gevolgen voor de soortenrijkdom en -diversiteit tot een minimum worden beperkt. 

 Het grasland kan regelmatig beheer van struikgewas en invasief onkruid, waaronder 
invasieve uitheemse soorten, vereisen en dat is arbeidsintensief. Arbeidsextensiever 
habitatbeheer zou de capaciteit van de landbouwer vergroten om deze 
werkzaamheden regelmatig te verrichten. Hierdoor blijft het land bovendien in 
aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB. 

 Op sommige plaatsen (bv. de Araneilanden in Ierland) kan de beweidingsperiode van 
een bepaald perceel kort zijn als gevolg van de versnippering van de 
landbouwbedrijven en de geringe omvang van de percelen. Om de dieren te kunnen 
verweiden moet de toegang tot deze kleine percelen verzekerd zijn. Daarnaast moet 
de verplaatsing van de dieren worden vergemakkelijkt, zodat het optimale 
begrazingsregime op de verspreid liggende delen van het landbouwbedrijf kan worden 
gehandhaafd. 

 De identificatie en veldkartering van de habitat levert in sommige gebieden (bv. Polen) 
nog steeds problemen op. Niet alle waardevolle gebieden zijn goed in kaart gebracht 
en beoordeeld, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de identificatie van de 
eigenaars en de planning en uitvoering van instandhoudingsmaatregelen. 
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 Het (opnieuw) invoeren van begrazing kan logistieke en organisatorische problemen 
geven. In veel regio’s maakt begrazing van het grasland momenteel geen deel uit van 
het lokale landbouwsysteem. Om de graslanden te kunnen begrazen, moeten alle 
logistieke elementen (de dieren, de stallen, afrastering, water, wintervoer) speciaal 
georganiseerd worden, wat moeilijk, duur en personeelsintensief is. Bijgevolg wordt 
begrazing in sommige projecten vervangen door maaien, maar dat is niet altijd de 
optimale beheersmethode voor grasland. 

5.9 Conclusies en aanbevelingen 

 Instandhoudingsdoelstellingen en -prioriteiten kunnen op biogeografisch niveau 
worden geformuleerd om een gunstige staat van instandhouding te bereiken en de 
belangrijkste bedreigingen van de habitat aan te pakken, met inbegrip van de 
identificatie van de herstelbehoeften om, waar nodig, het gebied, de structuur en de 
functies te verbeteren. 

 De op biogeografisch niveau vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen moeten 
worden omgezet in specifiekere doelstellingen op nationaal niveau en vervolgens op 
gebiedsniveau. Volgens het actieplan moeten prioritaire gebieden worden 
geïdentificeerd om de instandhouding van de habitat te waarborgen en bij te dragen 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen op hoger niveau (bv. biogeografisch, 
nationaal), zowel binnen als buiten het Natura 2000-netwerk. 

 In de instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau moet worden bepaald wat de 
beoogde toestand van het habitattype in het gebied is om de gebieden optimaal te 
laten bijdragen tot het realiseren van een gunstige staat van instandhouding op 
nationaal, biogeografisch of Europees niveau. 

 Afhankelijk van de dekking van dit habitattype door het Natura 2000-netwerk kan het 
bovendien nodig zijn om buiten de beschermde gebieden maatregelen te nemen om 
de instandhouding ervan op lange termijn, de ecologische variabiliteit, toereikende 
connectiviteit in het natuurlijke verspreidingsgebied en de instandhouding van 
soorten die in de habitat voorkomen, te waarborgen. 

 Om deze habitat in goede staat te houden is extensieve begrazing of maaien 
noodzakelijk, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en vroegere 
beheerspraktijken. Daarnaast kan het nodig zijn om struikgewas of invasieve soorten 
te bestrijden. 

 Een grondig onderzoek van de gebiedsomstandigheden kan helpen bij het vaststellen 
van de beste technieken en methoden voor de instandhouding of het herstel van de 
habitat en het beoordelen van de geschiktheid daarvan voor de specifieke situatie, 
ook rekening houdend met de beschikbare hulpmiddelen, om te beoordelen in 
hoeverre de doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt en te anticiperen op 
mogelijke obstakels. 

 

 Tot de belangrijkste aspecten waarmee bij de planning van de instandhouding en het 
herstel van grasland rekening moet worden gehouden, behoren ecologische en 
sociaal-economische overwegingen, die bepalend zijn voor de beheers- en 
herstelmogelijkheden. Herstel en beheer moeten worden uitgevoerd volgens een 
individueel herstel- en beheersplan voor het specifieke gebied. 



 

103 

 Afhankelijk van de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden moet het beheer 
worden aangepast aan de behoeften van bepaalde soorten. 

 In sommige situaties kan het noodzakelijk of wenselijk zijn om grasland opnieuw te 
creëren. Met behulp van relevante deskundigen (op het gebied van bodem, 
hydrologie, ecologie, vegetatie enz.) moet op gepaste wijze de haalbaarheid daarvan 
worden bepaald. Een plan voor het creëren van grasland moet op dezelfde manier 
worden ontwikkeld als een plan voor het herstel van grasland. 

 Belangrijke uitdagingen voor de instandhouding van deze graslanden houden verband 
met de problemen bij de handhaving van een economie die zichzelf in stand houdt in 
marginale gebieden met habitat 6210. Momenteel wordt op grote schaal van 
traditioneel graslandbeheer afgestapt. Een aanpak om dit proces tegen te gaan moet 
de ontwikkeling van duurzame productiesystemen omvatten, waarmee de 
instandhouding van de lokale populaties kan worden gewaarborgd. 

  



 

104 

6. KENNIS EN MONITORING 

Voor de natuurbehoudsplanning met betrekking tot dit habitattype is het ook belangrijk 
om de kennis en de methoden voor de beoordeling van de staat van instandhouding, 
bedreigingen en pressiefactoren te verbeteren en passende monitoringprogramma’s uit te 
voeren. Het zou verstandig zijn om geharmoniseerde methoden op te zetten om de staat 
van instandhouding van habitat 6210 en de ontwikkeling in de loop van de tijd op een 
passende schaal te monitoren. De monitoringprogramma’s moeten betrekking hebben op 
de grote verscheidenheid van habitattype 6210. 

Daarnaast moet de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen worden gemonitord en 
beoordeeld aan de hand van geschikte indicatoren die duidelijk kunnen aangeven welke 
resultaten er zijn behaald. 

 

6.1 Methoden voor habitatmonitoring 

Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk over de beoordeling van de staat van 
instandhouding, zijn er in meerdere EU-landen habitatmonitoringprogramma’s en -
protocollen beschikbaar of worden deze momenteel ontwikkeld en verbeterd. 

Doorgaans vindt monitoring plaats in geselecteerde gebieden en percelen, of via 
monitoring van transecten, waarbij de belangrijkste habitatkenmerken worden 
geregistreerd en relevante criteria en drempels worden gehanteerd voor de parameters 
die worden gebruikt voor de beoordeling van de staat van instandhouding (oppervlakte, 
structuur en functies, toekomstperspectieven). 

De monitoring kan betrekking hebben op een percentage van het verspreidingsgebied van 
de habitat en de steekproef moet groot genoeg zijn om een goed beeld te geven van de 
totale habitatvariabiliteit en de verschillende omstandigheden. 

Hieronder volgen enkele relevante voorbeelden van de habitatmonitoringprogramma’s en -

protocollen die in de EU-landen beschikbaar zijn. Een recent overzicht met betrekking tot 
de ontwikkeling van monitoringprogramma’s in de EU-lidstaten wordt gegeven in 
Ellwanger et al. 2018. 

In Duitsland heeft het Bundesamt für Naturschutz, in nauwe samenwerking met de 
natuurbehoudsinstanties van de deelstaten, aanbevelingen uitgewerkt voor de monitoring 
en beoordeling van de behoudsstatus van natuurlijke habitats en soorten van 
gemeenschappelijk belang op basis van onderzoeken van individuele aanwezigheid, bv. 
gebieden, en uitgebreide specialistische kennis (BfN en BLAK 2017). De beoordeling van de 
parameter “structuur en functies” van habitats is gebaseerd op verschillende criteria 
(volledigheid van typische habitatstructuren en soortensamenstelling, pressiefactoren) 
voor het onderzoeken van de hoofdkenmerken van de habitat. De beoordeling van deze 
hoofdkenmerken wordt vergeleken met een reeks drempelwaarden die de toestand van 
de habitat weergeven. 

Voor habitat 6210 omvat het criterium “volledigheid van typische habitatstructuren” het 
aantal en de bedekkingsgraad van kenmerkende structuurtypen (bv. therofyten, pionier-, 
kort of meerlagig grasland, fragmentarische vegetatie met open grond, mossen, 
korstmossen, warmteminnende randen of struiken), alsook de bedekkingsgraad van 
kruiden (zonder verstoringsindicatoren). De bedekkingsgraad wordt uitgedrukt als 
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percentage. Om als uitstekend (A) te worden beoordeeld moet de bedekkingsgraad van de 
typische habitatstructuren bijvoorbeeld minimaal 75 % zijn. Als de bedekkingsgraad van 
de typische habitatstructuren lager is dan 50 %, zijn de structuren in matige conditie of 
gedeeltelijk aangetast (C). De volledigheid van de typische soortensamenstelling wordt 
door deskundigen beoordeeld aan de hand van een nationale referentielijst van 
kenmerkende plantensoorten, die op regionaal niveau kan worden aangepast. 

Het criterium “pressiefactoren” wordt uitgesplitst in de subcriteria bedekkingsgraad van 
de verstoringsindicatoren (bv. indicatoren van eutrofiëring of braakligging, neofyten), 
directe schade aan de vegetatie (bedekkingsgraad; inclusief de oorzaak van de schade, bv. 
vertrapping), bedekkingsgraad van struiken door gebrek aan beheer, bedekkingsgraad van 
herbebossing / aangeplante bomen, beheersachterstanden en andere pressiefactoren van 
habitat 6210. De bedekkingsgraad wordt uitgedrukt als percentage, bv. een 
bedekkingsgraad van verstoringsindicatoren van 5 % of minder en geen aanwezigheid van 
invasieve neofyten resulteert in de beoordeling “geen of gering effect van pressiefactoren” 
(A), en een bedekkingsgraad van meer dan 25 % in de beoordeling “groot effect van 
pressiefactoren” (C). Beheersachterstanden en andere pressiefactoren worden 
beoordeeld door deskundigen. 

In het kader van het onderzoek Irish Semi-natural Grasslands Survey (ISGS) (onderzoek 
van halfnatuurlijke graslanden in Ierland) zijn in Ierland methoden voor habitatmonitoring 
vastgesteld21, met inbegrip van criteria voor de beoordeling van habitat 6210 (O’Neill et al. 
2013). In 2015–2017 werd een nieuw onderzoek in het kader van de monitoring van 

graslanden (Grassland Monitoring Survey, GMS) van habitat 6210 uitgevoerd (Martin et al. 

2018). Dit onderzoek omvatte 55 gebieden met een oppervlakte van 237,83 ha habitat 
6210/*6210, oftewel 17 % van de 1 416 ha habitat die op dit moment is geregistreerd, 
waarbij de aandacht uitging naar de gebieden met de beste kwaliteit. In het kader van het 
GMS werden in elk gebied de parameters oppervlakte, structuur en functies, en 
toekomstperspectieven beoordeeld. 

De oppervlakte werd beoordeeld door de huidige omvang van de habitat te onderzoeken 
en deze te vergelijken met de tijdens eerder onderzoek in kaart gebrachte omvang, of door 
oppervlakten te vergelijken op verschillende reeksen luchtfoto’s en satellietbeelden 
(Martin et al. 2018). Oppervlakteverlies wordt uitgedrukt als procentueel verlies op 
jaarbasis gedurende een bepaalde periode. 

De beoordeling van de structuur en functies gebeurde aan de hand van verschillende 
criteria om de hoofdkenmerken van de habitat te toetsen aan de vastgestelde benchmarks 
of drempelwaarden die de habitat in een gunstige staat van instandhouding weergeven 
(Martin et al. 2018). De criteria worden onderzocht en beoordeeld op stukjes grond met 
een vaste omvang die op de grond zijn afgebakend met een meetlint of een 
bemonsteringsvierkant. 

De criteria met betrekking tot structuur en functies werden vastgesteld op basis van een 
nationale gegevensverzameling, teneinde ecologen richtsnoeren te bieden voor het 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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herkennen en beoordelen van habitat 6210 in Ierland (Martin et al. 2018). Tijdens het GMS 
werden deze criteria per gebied opnieuw bekeken en gewijzigd om ervoor te zorgen dat 
zij relevant waren voor de beoordeling van lokale verschillen. Voor bergstreken met 
habitat 6210/*6210, die vaak mosrijk zijn, werden de mossen Ditrichum gracile, Hypnum 
lacunosum, Scapania aspera en Tortella tortuosa opgenomen als positieve indicatoren. 

Toekomstperspectieven werden beoordeeld door de huidige drukfactoren, toekomstige 
bedreigingen en bevorderlijke beheerspraktijken die op de habitat van invloed zijn, en de 
verwachte toekomstige ontwikkeling van de oppervlakte en de structuur en functies te 
onderzoeken. 

De monitoringmethode van het ISGS werd ook toegepast in het kader van een onderzoek 
van 25 orchideeënrijke kalkgraslanden (*6210) in 2014 (Curtis en Wilson 2014, aangehaald 
in Martin et al. 2018). 

De Italiaanse handleiding voor habitatmonitoring (Angelini et al., 2016; Gigante et al. 
2016a, 2016b) bevat specifieke standaardprotocollen voor de monitoring van elk 
habitattype van bijlage I dat in Italië voorkomt, waaronder habitat 6210. 

De parameter oppervlakte wordt gedefinieerd als de effectieve oppervlakte die door de 
habitat wordt ingenomen (Gigante et al., 2016c). Voor de weergave op kaarten wordt een 
schaal van 1:10 000 aanbevolen. De habitat moet om de zes jaar door foto-interpretatie in 
combinatie met veldonderzoek in kaart worden gebracht. De op de oppervlakte 
gebaseerde staat van instandhouding kan vervolgens worden geanalyseerd door de 
kartografische weergave van verschillende perioden te vergelijken (diachrone analyse) en 
veranderingen en ontwikkelingen te kwantificeren. Daarnaast wordt een analyse van de 
landschapsmetriek (zoals totale oppervlakte, versnippering, oppervlakte van en afstand 
tussen percelen enz.) aanbevolen om nuttige bijzonderheden over de staat van 
instandhouding te kunnen geven. 

De parameter “structuur en functies” is gedefinieerd onder verwijzing naar de 
voornaamste kenmerken van de plantengemeenschappen waardoor de habitat wordt 
gevormd: volledige lijst van soorten, totale bedekkingsgraad, 
aanwezigheid/bedekkingsgraad dominante soorten, aanwezigheid/bedekkingsgraad 
typische soorten, aanwezigheid/bedekkingsgraad orchideeënsoorten, 
aanwezigheid/bedekkingsgraad verstoringsindicatorsoorten, 
aanwezigheid/bedekkingsgraad uitheemse soorten, aanwezigheid/bedekkingsgraad 
dynamiekindicatorsoorten. Deze gegevens moeten om de zes jaar in permanente 
bemonsteringspercelen (16 m2) worden verzameld. Het aantal bemonsterde percelen 
moet in verhouding staan tot de totale en lokale oppervlakte van de habitat en de 
algemene/lokale variabiliteit ervan. Voor zowel de Apennijnse als de alpiene regio’s is de 
optimale bemonsteringsperiode mei-juni (juli) in de heuvelachtige gebieden en juni-juli-
augustus in de montane gebieden. 

De op de structuur en functies gebaseerde staat van instandhouding kan vervolgens 
worden geanalyseerd door middel van een diachrone analyse van de door deze indicatoren 
aangenomen waarden. Trends in de aanwezigheid/bedekkingsgraad van uitheemse, 
dynamiekindicator-, verstoringsindicator-, dominante/typische en orchideeënsoorten 
kunnen een degelijke indruk geven van de staat van instandhouding van de gemonitorde 
habitat.  
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Vanwege de enorme floristische rijkdom en de gigantische lokale verscheidenheid van 
deze habitat kan op nationaal niveau van tevoren geen volledige reeks typische soorten 
worden bepaald. Daarom hebben de regionale autoriteiten als taak om, naast de typische 
soorten die reeds in nationale en Europese handleidingen worden gemeld (EC, 2013), 
doelsoorten aan te wijzen. In sommige gevallen worden op regionaal niveau dominante 
soorten met een dominante/diagnostische rol aangewezen (bv. in de 
monitoringhandleiding die is opgesteld in het kader van het project “SUNLIFE” (LIFE13 
NAT/IT/000371), waarin Bromus erectus, Brachypodium rupestre en Stipa dasyvaginata 
subsp. apenninicola worden aangewezen). 

Daarnaast is er een aanwijzing om rekening te houden met menselijke activiteiten, in het 
bijzonder om de lopende activiteiten op het gebied van begrazing en maaien te registreren 
en kwantificeren, evenals andere parameters die biologisch relevant zijn, zoals de 
aanwezigheid van insecten en vogels. 

In Frankrijk is een methode ontwikkeld om de staat van instandhouding van agro-pastorale 
habitats in Natura 2000-gebieden te monitoren (Maciejewski et al., 2013). 

De identificatie en monitoring van habitats met satellietbeelden wordt getest. In Slowakije 
worden bijvoorbeeld tests uitgevoerd met betrekking tot de lokalisering, indeling en 
dynamische ruimte-tijd-monitoring van habitats op basis van nieuwe methoden voor de 
filtering, segmentering en tracking van gegevens van de synthetische-apertuurradar van 
Sentinel-1-satellieten, multispectrale beelden van Sentinel-2-satellieten en een 
combinatie daarvan. Met behulp van beeldverwerkingssoftware kunnen aan de hand van 
statische en dynamische aardobservatiegegevens met een hoge pixelresolutie 
Natura 2000-habitatgebieden nauwkeurig worden gelokaliseerd. Bovendien is het met de 
ontwikkelde software mogelijk om de dynamiek van habitats voortdurend te monitoren, 
waarbij een waarschuwing kan worden gegevens als zich plotselinge veranderingen in de 
toestand of versnippering van beschermde Natura 2000-gebieden voordoen. 

 

6.2 Criteria voor de selectie van monitoringgebieden 

De monitoringgebieden moeten een goede afspiegeling vormen van de regionale 
verspreiding en de variabiliteit van de habitat.  Er moet zowel in als buiten Natura 2000-
gebieden worden bemonsterd. 

De bemonsterde percelen moeten de hele diversiteit van de habitat omvatten (rekening 
houdend met alle mogelijke subtypen) en toereikend zijn voor een statistisch deugdelijke 
uitkomst. 

Aan de hand van de gegevens van de monitoringgebieden moet het mogelijk zijn om 
statistisch significante trends te signaleren in de staat van instandhouding en in belangrijke 
biologische en structurele parameters. De bemonsterde percelen moeten zowel 
groeiplaatsen met een goede als met een slechte staat van instandhouding omvatten. 

Het gebruik van luchtfoto’s en kartografisch onderzoek is zeker nuttig om een eerste 
overzicht te verschaffen van de gebieden die dringend moeten worden onderzocht. 
Hoewel in beginsel wordt uitgegaan van een net van permanente percelen, kunnen er later 
extra meetpunten nodig zijn op basis van de daadwerkelijke ontwikkeling van de habitat. 
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In elke verslagperiode moet een minimumpercentage van de nationale oppervlakte van 
habitat 6210 worden gemonitord. Een deel van de gebieden kan worden geselecteerd 
middels een gelaagde steekproef en een ander deel uit gebieden “van nationaal belang”. 
Soms kan de monitoring te veel gericht zijn op grote, goed bestudeerde gebieden. Voor 
habitat 6210-gebieden zou daarom een bovengrens van 10 ha kunnen worden 
aangehouden. Als er grotere monitoringgebieden worden geselecteerd, moeten deze 
worden verdeeld in stukken van ongeveer 10 ha, waaruit vervolgens één gebied wordt 
gekozen. 

Het aantal bemonsterde percelen kan per land op regionaal niveau worden aangepast. 
Hierdoor kan passende betekenis worden toegekend aan de grote diversificatie van een 
habitat in een land. Het kan ook een geschikte manier zijn om de verantwoordelijkheid 
voor de monitoring tussen alle betrokken administraties te verdelen.  

In een robuuste steekproefopzet moet met al deze aspecten rekening worden gehouden. 
Daarom is het erg moeilijk om een dergelijke opzet op nationaal niveau vast te stellen in 
landen met een zeer grote oppervlakte en een grote diversiteit van dit habitattype, zoals 
Italië. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn om sommige criteria op nationaal niveau 
vast te stellen en vervolgens op regionaal niveau toe te passen op basis van grondige 
kennis van het gebied, zowel binnen als buiten het Natura 2000-netwerk. 

In Litouwen is een monitoringprogramma opgezet op basis van de resultaten van de 
inventarisatie van habitats (2014). De belangrijkste criteria voor de selectie van 
permanente monitoringgebieden zijn onder meer: 

 de monitoring van de habitats van communautair belang (verspreidingsgebied en 
oppervlakte) wordt uitgevoerd in 64 monitoringvierkanten, wat overeenkomt met 
10,27 % van het totale aantal vierkanten in het land; 

 de monsters van elk habitattype moeten ten minste 10 % van alle geïnventariseerde 
habitatpolygonen in het land uitmaken (voor habitattype 6210 zijn de geselecteerde 
monitoringpolygonen 15,43 % van alle geïnventariseerde polygonen); en 

 het aandeel monitoringvierkanten in beschermde en niet-beschermde gebieden 
bedraagt respectievelijk 27,26 en 72,74 %. 

In elk monitoringvierkant / permanent monitoringgebied worden ten minste tweemaal 
tijdens de verslagperiode waarnemingen uitgevoerd.  

In Slowakije werden permanente monitoringgebieden via een gelaagd selectieproces in een 

geografisch informatiesysteem geselecteerd aan de hand van de volgende criteria (Šefferová 

et al. 2015): 

- grootte van het gebied (0,5–70 ha); 
- dominantie van de betrokken habitat in het gebied van de permanente 

monitoringgebieden in het geval van habitatcomplexen; 
- voorstel en beoordeling van permanente monitoringgebieden binnen elke 

biogeografische regio (alpien, Pannonisch), onafhankelijk van elkaar; 
- geografische dekking — verspreiding van de permanente monitoringgebieden 

binnen het gehele gebied van de habitats, om grote gaten en concentratie op één 
plaats te voorkomen; 
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- uiteenlopende kwaliteit registreren, om de representativiteit in belangrijke mate te 
registreren, d.w.z. zowel gebieden met hoge kwaliteit als aangetaste gebieden in het 
netwerk van permanente monitoringgebieden opnemen. 

In 2015 waren er 286 permanente monitoringgebieden voor habitat 6210. De habitat ligt 
voornamelijk verspreid in de alpiene biogeografische regio, maar er bevinden zich ook 
enkele gebieden in het zuiden van Slowakije in de Pannonische regio. Er waren 
81 permanente monitoringgebieden voor de prioritaire habitat 6210*.  
 

Beoordeling van de staat van instandhouding met eenvoudige indicatoren — voorbeeld 
uit Denemarken 

De staat van instandhouding van graslandhabitattype 6210 en van andere habitattypen 
kan worden beoordeeld aan de hand van gegevens die zijn verkregen tijdens een 
gestandaardiseerde, reproduceerbare karteringsprocedure. De methode is nuttig om de 
staat van instandhouding te beoordelen op afzonderlijke plaatsen waar de habitat 
voorkomt, maar ook op elk willekeurig gebiedsniveau (Natura 2000-gebied, land, op 
biogeografisch niveau of voor de gehele EU). Ook is de methode nuttig voor het vastleggen 
van veranderingen in de toestand in de loop van de tijd. 

De staat van instandhouding wordt beoordeeld aan de hand van de scores die aan 
gewogen indicatoren voor de structuur (structuurindex) worden toegekend en gewogen 
scores van plantensoorten die binnen een cirkel met een straal van vijf meter voorkomen 
in een gebied met homogene vegetatie die kenmerkend is voor het habitattype 
(soortenindex). 

De structuurindicatoren die voor habitat 6210 worden bekeken, zijn: 
1) vegetatiestructuur, 2) hydrologie (niet relevant voor habitat 6210), 3) beheer, 
4) bedreigingen/drukfactoren en 5) specifieke structuren die kenmerkend zijn voor elk 
habitattype. 

Aan elke plantensoort wordt een waarde tussen -1 en 6 toegekend. De negatieve waarde 
wordt toegekend aan problematische of invasieve soorten, geïntroduceerde of 
landbouwgewassen krijgen een 0 en de overige planten krijgen een waarde tussen 1 
en 6, waarbij de hogere waarden worden toegekend aan kwetsbare/zeldzame soorten 
die alleen in de floristisch beste gebieden worden aangetroffen. 

De waarden van de afzonderlijke indicatoren of plantensoorten worden in een formule 
ingevoerd, waar vervolgens een waarde tussen 0 en 1 uitkomt. De indicatorwaarden zijn 
gekalibreerd: 0–0,2 = zeer slechte staat van instandhouding, 0,2–0,4 = slechte staat van 
instandhouding, 0,4–0,6 = matige staat van instandhouding, 0,6–0,8 = goede staat van 
instandhouding en 0,8–1,0 = zeer goede staat van instandhouding.  

In Denemarken worden om de zes jaar alle plaatsen in kaart gebracht waar het 
habitattype in de Natura 2000-gebieden aanwezig is. In de beheersplannen voor deze 
gebieden is het doel dat de staat van instandhouding van ten minste 75 % van de in kaart 
gebrachte habitatgebieden goed of uitstekend moet zijn. Het beheer van de gebieden is 
er dus op gericht om de staat van instandhouding van habitatgebieden die goed of zeer 
goed zijn, te handhaven en die van habitatgebieden die zeer slecht, slecht of matig zijn, 
te verbeteren door de nodige maatregelen te treffen. 
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6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Voor de natuurbehoudsplanning met betrekking tot dit habitattype is het zeer belangrijk 
om de kennis en de methoden voor de beoordeling van de staat van instandhouding, 
bedreigingen en pressiefactoren te verbeteren en passende monitoringprogramma’s uit 
te voeren. 

De algemene definities van de parameters die worden gebruikt voor de beoordeling van 
de staat van instandhouding (oppervlakte, structuur en functies) laten elk land veel 
speelruimte voor verschillende interpretaties en maken een echte beheersing van trends 
en processen op EU-niveau erg moeilijk. 

Op EU-niveau kunnen geharmoniseerde standaardcriteria en -procedures voor de 
monitoring van de habitat worden overeengekomen. Er kan een deskundigengroep 
worden opgericht om passende normen voor de monitoring van dit habitattype te 
ontwikkelen (variabelen, parameters, criteria, drempelwaarden). Er moet een 
gemeenschappelijke methode worden ontwikkeld die gebaseerd is op wetenschappelijk 
bewijs en waarbij de variabelen, parameters, criteria en drempelwaarden per 
biogeografische regio kunnen worden aangepast. 

Drempelwaarden vormen, net als gunstige referentiewaarden, een uitdaging, omdat er 
niet altijd duidelijke aanwijzingen zijn voor de ideale combinatie van kenmerken aan de 
hand waarvan de “gunstige” toestand kan worden bepaald. De variabelen en de betrokken 
processen zijn uiterst divers.  

Habitat 6210 is een secundaire habitat die kan worden vervangen door andere 
habitattypen van bijlage I (of die zelf habitattypen van bijlage I kan vervangen), waardoor 
een ideale kwantificering van de optimale verspreiding ervan nogal arbitrair is en vooral 
kan afhangen van globale evenwichten en strategische kansen. 

Methodologische protocollen op basis van standaardinstrumenten en 
vegetatiewetenschap (vegetatieopnamen, lijst van soorten en bedekkingsgraden, en 
vegetatiekartering) zouden bijdragen tot de productie van een aanzienlijke hoeveelheid 
gegevens met tijdgerelateerde en geografische componenten, die op nationaal en 
Europees niveau passend zouden kunnen worden verwerkt. Dat dit mogelijk en wenselijk 
is, blijkt uit het feit dat er reeds instrumenten voor het opslaan, opvragen en verwerken 
van omvangrijke gegevensreeksen zijn ontwikkeld22. 

De volgende doelstellingen worden voorgesteld: 

 

 De habitatmonitoringprogramma’s voor dit habitattype verbeteren 
Het wordt noodzakelijk geacht om ten minste op biogeografisch niveau 

geharmoniseerde methoden op te zetten om de staat van instandhouding van habitat 
6210 en de ontwikkeling in de loop van de tijd te monitoren. De monitoringprogramma’s 
moeten betrekking hebben op de grote verscheidenheid van habitattype 6210.  

 Geharmoniseerde methoden voor de beoordeling van de staat van instandhouding 
definiëren en uitwerken 

                                                 
22 Zie bv. EVA — http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data of VegItaly — http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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De methoden voor de beoordeling van de verschillende parameters 
(verspreidingsgebied, oppervlakte, structuur en functies, trends en 
toekomstperspectieven) moeten een vergelijking van de beoordelingen van de staat van 
instandhouding mogelijk maken, in ieder geval tussen landen die tot dezelfde 
biogeografische regio behoren. Met het oog op harmonisatie kan het nodig zijn om 
internationaal samen te werken en de in verschillende landen gebruikte methoden te 
vergelijken. In de methoden moet tevens rekening worden gehouden met de verschillende 
omstandigheden en kenmerken die ten aanzien van de habitat bestaan. 

De identificatie van referentiegebieden voor de habitat in elke lidstaat / 
biogeografische regio kan helpen om eenheid te brengen in de beoordeling van de staat 
van instandhouding en de habitatmonitoring. De selectie van deze gebieden moet de 
ecologische variabiliteit van de habitat in het gehele natuurlijke verspreidingsgebied 
omvatten. In het ideale geval zouden er voor elke biogeografische regio 
referentiegebieden van de habitat met optimale ecologische omstandigheden moeten 
zijn. 

 Geschikte methoden voor de vaststelling van gunstige referentiewaarden uitwerken 
Sommige landen werken momenteel aan methoden voor de vaststelling van gunstige 

referentiewaarden voor de EU-habitattypen, waaronder graslanden. Deze methoden 
moeten worden vergeleken en geharmoniseerd, zodat alle landen voor de vaststelling van 
gunstige referentiewaarden voor dit habitattype een soortgelijke aanpak kunnen 
toepassen. 

 Standaardmethoden voor de identificatie en kwantificering van bedreigingen en 
pressiefactoren uitwerken 
In het algemeen zijn er geen standaardprocedures en -methoden op nationaal niveau 

om de belangrijkste bedreigingen en pressiefactoren voor habitat 6210 vast te stellen en 
te beoordelen. Enkele landen werken momenteel aan standaardmethoden voor de 
beoordeling van bedreigingen en pressiefactoren voor habitats en soorten van 
communautair belang (bv. Spanje). De beschikbare methoden moeten worden vergeleken 
en geanalyseerd om tot gemeenschappelijke normen voor de beoordeling van 
bedreigingen en pressiefactoren voor dit habitattype te komen. 

 De kennis over de habitatversnippering verbeteren 
Er is onvoldoende kennis over de versnippering van dit habitattype. Hier moet iets aan 

worden gedaan, zodat waar nodig passende maatregelen ter verbetering van de 
habitatconnectiviteit kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 Ter aanvulling van de vegetatiegerichte monitoring zou het verstandig zijn om ook de 
dierlijke biodiversiteit (met name ongewervelden die typisch zijn voor graslanden) te 
monitoren. 
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6.4 Monitoring van de doeltreffendheid van het actieplan en 
instandhoudingsmaatregelen 

Om de geldigheid en doeltreffendheid van beheersmaatregelen te beoordelen zou het 
volstaan om onder wetenschappelijk toezicht een degelijke monitoringactiviteit van de 
habitat uit te voeren met behulp van wetenschappelijke standaardprotocollen. De 
habitatmonitoring moet duidelijke aanwijzingen met betrekking tot de resultaten van het 
beheer (doeltreffendheid, ondoeltreffendheid, schade) opleveren. 

Tot de mogelijke indicatoren voor de beoordeling van de doeltreffendheid van 
beheersmaatregelen behoren:  

- oppervlakte van de habitat in gunstige staat van instandhouding; 
- variatie van de door de habitat ingenomen oppervlakte, in het totaal en op 

geselecteerde plaatsen; 
- toename van beheerde gebieden, verbetering of behoud van gunstige toestand in 

beheerde gebieden, verbetering van de toestand van typische soorten, 
achteruitgang van ongewenste soorten (bv. te grote aantallen struiken of 
zoomsoorten, stikstofminnende soorten); 

- diversiteit van habitattypische, bedreigde of zeldzame soorten, aanwezigheid van 
problematische soorten; 

- floristische samenstelling: grote verscheidenheid aan inheemse soorten;  
vegetatiestructuur, indicatorsoorten (zowel positief als negatief en uit 
verschillende groepen organismen, met inbegrip van bodembiota), paraplusoorten; 

- samenstelling van de fauna: grote verscheidenheid aan inheemse soorten; 
functionele structuur van gilden, ecosysteemdiensten en representatie van een 
typische soortensamenstelling over alle grote taxonomische groepen, met name 
goed vertegenwoordigde ongewervelden in goede toestand; 

- graslandgerelateerde biodiversiteit (aanwezigheid en toestand van typische 
soorten planten en ongewervelde dieren); 

- de belangrijkste parameters van de successieprocessen (bedekkingsgraad en 
hoogte van struikgewas); verbossing; 

- oppervlakte die passend wordt beheerd; 
- kosten van maatregelen en financiering. 

 

6.5 Toetsing van het actieplan 

Gezien het feit dat habitats langzaam op veranderingen reageren, lijkt het passend om het 
actieplan om de twaalf jaar te toetsen en aan te passen, zodat deze periode twee 
rapportagecycli (uit hoofde van artikel 17 van de habitatrichtlijn) omvat. 

Niettemin kan om de zes jaar een evaluatie van de uitvoering van de acties worden verricht 
om de uitgevoerde activiteiten en tussentijdse resultaten te controleren en mogelijke 
hiaten, problemen en beperkingen op te sporen die moeten worden opgelost. 
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7. KOSTEN, FINANCIERING EN ONDERSTEUNENDE INSTRUMENTEN 
 

7.1 Kosten van instandhoudingsmaatregelen 

De kosten van beheer en herstel verschillen nogal, afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden (bv. topografie) en de toestand van de habitat (bv. 
verbossing, mate van verslechtering). Een kostenraming is een van de belangrijkste 
stappen bij de voorbereiding van plannen voor graslandbeheer en moet volgens enkele 
kernbeginselen plaatsvinden. 
 

7.1.1 Kostenraming 

Een kostenraming is een van de belangrijkste stappen bij de voorbereiding van plannen 
voor graslandbeheer. Kosten variëren met de tijd en zijn zelden te generaliseren voor 
specifieke soorten werkzaamheden of een reeks acties ter verbetering van de toestand 
van de habitat. De kosten voor vergelijkbare werkzaamheden kunnen sterk verschillen, 
afhankelijk van de geografische locatie, de complexiteit van de werkzaamheden, de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten en speciale uitrusting, en andere factoren. Deze 
richtsnoeren zijn bedoeld voor gebruik gedurende langere tijd. Daarom worden er geen 
exacte kosten gegeven. 

De kosten moeten worden beoordeeld voor elke afzonderlijke actie die of voor al het werk 
dat op een bepaalde plaats en in een bepaalde periode moet worden uitgevoerd. 

Bij de ontwikkeling van natuurbeschermingsplannen en grote projecten (bv. LIFE-
projecten) moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd om een kostenraming 
te maken voor de activiteiten voor het beheer en herstel van de habitat voor een periode 
van twee tot vijf jaar in een groot gebied of in verschillende Natura 2000-gebieden. 

In kleine gebieden (tot 1 ha) en in gevallen waarin het beheer regelmatig is of bepaalde 
parameters bekend zijn (bijvoorbeeld jaarlijks maaien, beweiding, graven of dempen van 
sloten van een bepaalde grootte) kunnen de kosten doorgaans worden gelijkgesteld met 
die van werkzaamheden elders; ook kan met de potentiële arbeidskrachten worden 
overlegd en een afspraak worden gemaakt over de totale kosten van alle werkzaamheden. 

Basisbeginselen voor het bepalen van redelijke kosten voor geplande acties  
(Jātnieks & Priede, 2017). 

 Kies na de beoordeling van een gebied waar beheer is gepland, de meest geschikte 
acties, methoden en technische middelen. Er moet een deskundige op het gebied van 
soorten- en habitatbescherming worden geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de 
juiste acties voor het beheer en herstel van de habitat worden gekozen. 

 Het wordt aanbevolen om de werkzaamheden naar tijdstip en naar aard op te splitsen. 
Zo kan de prijs van elke taak (inclusief handwerk en het gebruik van specifieke 
uitrusting) afzonderlijk worden bepaald, waarna deze bij elkaar worden opgeteld om 
een objectievere raming te verkrijgen. De kosten en efficiëntie van werkzaamheden 
zijn vaak afhankelijk van het seizoen. Het vernatten van wetlands moet bijvoorbeeld in 
het droge seizoen gebeuren, omdat anders de kosten onvoorspelbaar kunnen stijgen, 
maar de doelstelling wordt mogelijk niet verwezenlijkt of de kwaliteit kan matig zijn. 
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 Bereken de directe kosten in passende eenheden: manuren, mensdagen, de kosten 
van uitrusting per uur, de kosten van materialen per oppervlakte of volume, afhankelijk 
van de werkzaamheden (m3, km, kg, ton). Het aantal eenheden dat voor al het werk 
nodig is, moet worden bepaald en bij elkaar worden opgeteld. De ervaring leert dat er 
in deze berekeningen vaak fouten worden gemaakt. Daarom is het altijd raadzaam om 
zowel gebruik te maken van beschikbare informatie over soortgelijke, reeds 
uitgevoerde werkzaamheden (zoals verslagen van projecten, specifieke werken) als 
van de ervaring van instanties (natuurbehoudsinstanties, dienst voor plattelandssteun, 
gemeentelijke organisaties en ngo’s). Als de reeks geplande activiteiten uit diverse 
werkzaamheden bestaat die niet eerder zijn verricht of waarvan geen prijzen bekend 
zijn, kan aan ten minste drie potentiële aannemers om een raming worden gevraagd. 
In dit geval kan het resultaat sneller worden verkregen. Het risico neemt echter toe dat 
er tijdens de werkzaamheden onvoorziene kosten ontstaan, waardoor het moeilijker 
wordt om de doelstelling te verwezenlijken. 

 Bepaal de indirecte voorbereidingskosten van de werkzaamheden voor het beheer en 
herstel van de habitat — locatieonderzoek, expertise, technische voorschriften, 
vergunningen en overeenkomsten waarin de regelgevingsbesluiten voorzien. Het gaat 
daarbij onder meer om arbeidstijd, transport- en administratiekosten, waarvan vaak 
geen adequate schatting wordt gemaakt. Bij complexe werkprojecten moeten de tijd 
en middelen worden ingepland die nodig zijn om het publiek te informeren en de 
benodigde maatregelen uiteen te zetten. 

 Houd rekening met regionale kostenverschillen en de beschikbaarheid van aannemers 
op een afstand van maximaal 30 km van het gebied waar de activiteiten zijn gepland. 
De kosten kunnen aanzienlijk stijgen als uitvoerders en/of uitrusting van een grotere 
afstand moeten komen. Daarom zullen specifieke activiteiten waarvoor speciale 
uitrusting of vaardigheden nodig zijn (bv. teellaag verwijderen), altijd duurder zijn dan 
eenvoudige activiteiten (maaien, struiken weghalen, teellaag vermalen). 

 Laat de kostenraming over aan vakmensen (administrateurs, beheersspecialisten, 
beoefenaars, ondernemers). Plan deze taak en toereikende financiële middelen in. 

 Neem potentiële inkomsten in verband met het herstel en beheer van de habitat op in 
de financiële planning, zoals hout, gemaaid gras, verwijderde teellaag en andere 
materialen. In het ideale geval kunnen deze materialen ten minste gedeeltelijk lokaal 
worden gebruikt (bijvoorbeeld voor de bouw van dammen bij vernatten) of uit het 
gebied worden verwijderd en elders worden gebruikt (zoals houtsnippers of hout, riet 
voor dakbedekking, biomassa voor diervoeder, warmte-krachtkoppeling of als 
materiaal dat zaden van doelsoorten bevat voor de introductie van soorten elders, turf 
voor composteren of tuinieren). In de praktijk is er echter zelden een praktische 
toepassing voor deze materialen als het om kleine hoeveelheden gaat of de 
winningslocaties over een groot en moeilijk bereikbaar gebied verspreid liggen. 
Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het gebruik van de 
“bijproducten” van habitatherstel niet altijd een economisch voordeel opleveren. 
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Kosten en steunbetalingen in verschillende lidstaten  

Van verschillende landen zijn de kosten van de beheersmaatregelen voor habitat 6210 
beschikbaar. Deze verschillen aanzienlijk afhankelijk van de gebiedsomstandigheden en de 
soort activiteit. Hieronder staan enkele voorbeelden.  

In Duitsland bedragen de opgegeven kosten voor begrazing en preventie van struik- en 
bomengroei door landbouwers 450 euro/ha, maar de kosten voor graslandherstel kunnen 
oplopen tot 3 000–8 000 euro/ha. 

De kosten om te zorgen voor passende begrazing in Polen variëren van 300 tot 
3 000 euro/ha per jaar. Het lagere bedrag betreft de kosten van de stimulansbetaling als 
de grondbezitter over de benodigde levende have beschikt; de hogere kosten komen 
overeen met de marktprijs van de aanbesteding van de volledige beweiding (inclusief de 
huur van dieren en alle benodigde uitrusting). 

In Luxemburg zijn met de biodiversiteitsbeheersovereenkomsten voor het maaien van 
deze habitat kosten gemoeid van 420 euro/ha. 

De beheerskosten werden in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 voor 
Letland geraamd om de steunbedragen voor de agromilieumaatregel “Het beheer van de 
biodiversiteit in graslanden” te kunnen berekenen. Voor habitattype 6210 bedroegen de 
berekende beheerskosten 86 euro/ha (eenmaal per jaar maaien en hooi verzamelen, geen 
andere uitgaven opgenomen). Het berekende steunbedrag bedroeg 206 euro/ha (deze 
steun dekt gederfde inkomsten). 

In Estland leidt een systeem voor het maaien en beweiden van habitat 6210 tot een bedrag 
van 85–250 euro/ha per jaar, afhankelijk van het beheersregime (uitsluitend in 
beschermde gebieden). 

In Hongarije kost maaien (indien praktisch mogelijk en aanvaardbaar als beheersmethode) 
ongeveer 100 euro/ha per jaar. 

Graslandherstel kost doorgaans meer dan onderhoudsactiviteiten. 

In Polen bedragen de kosten voor het verwijderen/uitroeien van struiken 2 000–
3 000 euro/ha. Daarnaast kan het nodig zijn om gedurende vijf opeenvolgende jaren 
scheuten te verwijderen, wat circa 1 000 euro/ha per jaar kost. 

De uitroeiing van invasieve soorten kan in Hongarije tussen de 800 en 2 000 euro/ha 
kosten. 

In Letland bedragen de kosten van het herstel van dit habitattype, waar sprake is van 
verbossing en een ingewikkelde topografie en waar veel handwerk nodig is (graspollen, 
dichte strooisellaag) ongeveer 3 200 euro/ha per drie jaar (Jātnieks, Priede, 2017). 

Door de Estse steunregeling voor het herstel van habitat 6210 wordt, afhankelijk van de 
dichtheid van de struiken en bomen, maximaal 590 euro/ha uitgekeerd, uitsluitend in 
beschermde gebieden. 

In Litouwen blijkt uit sommige natuurbeheersplannen dat het herstellen en onderhouden 
van een goede staat van instandhouding van habitat 6210 tussen de 400 en 8 500 euro/ha 
over een periode van drie tot vijf jaar kan kosten. Dit is sterk afhankelijk van de 
begintoestand van de habitat en de omvang en geografische ligging ervan. 
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7.2 Potentiële financieringsbronnen  

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de belangrijkste financieringsbron voor 
het instandhoudingsbeheer en onderhoud van deze graslanden. 
Andere veelgebruikte bronnen van EU-financiering zijn LIFE-projecten en projecten in het 
kader van het EFRO en Europese territoriale samenwerking (Interreg). 
 
De belangrijkste middelen die worden gebruikt voor het herstel, het 
instandhoudingsbeheer en de monitoring van de habitat en de voorlichting van het publiek 
zijn nationale middelen en EU-middelen uit het GLB, met name 
plattelandsontwikkelingsprogramma’s, het LIFE-programma en het EFRO, met inbegrip 
van Interreg-projecten. 
 

7.2.1 Financiering in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Voor de instandhouding van halfnatuurlijke graslanden is het noodzakelijk om regelmatig 
te maaien of te beweiden. Daarom worden de instandhouding en het beheer van deze 
habitats hoofdzakelijk gefinancierd in het kader van het GLB. Zowel pijler I (rechtstreekse 
betalingen voor de handhaving van landbouwactiviteiten en voor de instandhouding van 
blijvend grasland) als pijler II (plattelandsontwikkeling) is nuttig om het beheer van 
graslanden te ondersteunen. Plattelandsontwikkelingsprogramma’s (medegefinancierd 
door het Elfpo en de lidstaten) zijn in de meeste EU-landen een bijzonder belangrijke 
financieringsbron voor graslandbeheer ten behoeve van de biodiversiteit, door 
agromilieumaatregelen, opleiding voor landbouwers over de uitvoering van maatregelen, 
investeringen in herstel enz. 

Er zijn echter aanwijzingen dat de huidige GLB-steun voor kalkgraslanden niet toereikend 
is om adequaat herstel en beheer te waarborgen en verlating of intensivering te 
voorkomen. Er zijn meer inspanningen nodig om het gebruik van agromilieumaatregelen 
en andere steunregelingen in het kader van het GLB te stimuleren ter bevordering van de 
instandhouding van graslandhabitats van communautair belang. 

Agromilieumaatregelen 

Om het instandhoudingsbeheer van waardevolle graslanden in de EU te bevorderen wordt 
gebruikgemaakt van agromilieumaatregelen. Er zijn enkele interessante projecten 
uitgevoerd met goede resultaten, maar in veel regio’s worden nog veel te weinig 
agromilieucontracten afgesloten.  Om het gebruik van agromilieumaatregelen voor 
extensief beheerde graslanden te bevorderen en te verbeteren, zijn hogere betalingen 
nodig en moeten in sommige gevallen de regels voor de landbouwers die de habitat 
beheren worden vereenvoudigd. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er middelen 
beschikbaar zijn voor investeringen in herstelacties, bijvoorbeeld voor het herstel van 
afrastering of andere terreinbegrenzing, watervoorziening en poorten om weer een 
beweidingssysteem in te kunnen voeren en voor het periodiek verwijderen van 
struikgewas. 

Een bijzonder relevante aanpak is de uitvoering van op resultaten gebaseerde regelingen, 
waarmee het behalen van positieve resultaten voor het behoud van de biodiversiteit meer 
gerichte aandacht kan krijgen en meer flexibiliteit mogelijk is om beheersbesluiten aan te 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_nl
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passen aan elk gebied. In onderstaand tekstkader wordt een voorbeeld voor habitat 6210 
gegeven. 

Het Burren-programma: een lokaal geleid, op resultaten gebaseerd 
agromilieuprogramma 

Het Burren-programma is een lokaal geleide agromilieuklimaatmaatregel in het kader van 
het Ierse plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020. Het is een “hybride” programma 
in die zin dat het voorziet in de financiering van zowel op resultaten gebaseerd habitatbeheer 
als aanvullende, niet-productieve kapitaalinvesteringen.  De betaling wordt toegekend op 
basis van een puntenbeoordeling van de toestand van de habitat van elk terrein. De 
belangrijkste criteria zijn: begrazingsintensiteit, strooiselniveau, geen schade rond 
voederplaatsen en natuurlijke waterbronnen, afwezigheid van kale grond en erosie, weinig 
verbossing, varens, pijpenstro, door de landbouw begunstigde soorten / onkruiden, het veld 
behoudt zijn ecologische integriteit23. 

Een belangrijk kenmerk van het programma is dat aan alle deelnemende landbouwers een 
jaarlijkse vergoeding van 100 euro/ha wordt toegekend om herstelwerkzaamheden uit te 
voeren (bv. verwijdering van struikgewas, plaatsing van afrastering en poorten, reparatie of 
heropbouw van stapelmuren, watervoorziening, wegen), met een maximum van 7 000 euro 
per jaar. Zij moeten de taken (met een beschrijving, kaart en geschatte prijs) voorleggen aan 
het programmateam, dat verantwoordelijk is voor de definitieve goedkeuring. Het 
programmateam vraagt ook alle voor de werken vereiste vergunningen aan en houdt een 
databank bij van de landbouwers die werkzaamheden willen verrichten die worden 
uitbesteed door andere landbouwers die het werk niet zelf kunnen uitvoeren. Doordat het 
struikgewas wordt verwijderd, blijven de betreffende gebieden in aanmerking komen voor 
de rechtstreekse landbouwsteun. 

Een ander belangrijk kenmerk is het individuele landbouwadvies: door de landbouwers 
betaalde adviseurs bezoeken het landbouwbedrijf elke zomer om de toestand van elk veld te 
beoordelen en rechtstreeks advies te geven over het programma, randvoorwaarden en 
eventuele andere overeenkomsten van de landbouwer. Vervolgens ontvangt de landbouwer 
elk jaar een verslag van de beoordeling van elk veld en aanbevelingen voor het beheer om de 
beoordeling van het veld in het volgende jaar te verbeteren. Landbouwers die niet tevreden 
zijn met de beoordelingen, kunnen bij het plaatselijke programmakantoor individuele 
feedback krijgen over hun beoordelingen en beheersopties. 

 

Recht op rechtstreekse betalingen of andere vormen van inkomenssteun aan 
landbouwers 

Een cruciaal probleem in verband met de GLB-steun voor habitat 6210 en andere 
halfnatuurlijke graslanden is dat de betreffende gebieden door de aanwezigheid van 
struikgewas en andere landschapselementen niet in aanmerking komen voor 
rechtstreekse betalingen. Hierdoor hebben de landbouwers en beweiders geen toegang 
tot de waardevolste financieringsbron voor doorlopend onderhoud en worden verbossing 
en landverlating aangemoedigd, of het heeft landbouwers ertoe aangezet om al het 
struikgewas van het land te verwijderen en dus een groot deel van de 

                                                 
23 Burren Programme — M1 Score Sheet for Winterage-type Pastures (Burren-programma — M1-scoreblad 
voor winterweiden. http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-
Score-Sheet.pdf 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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instandhoudingswaarde ervan te vernielen. Dergelijke gebieden kunnen nu voor 
rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB in aanmerking komen als de lidstaten 
ervoor kiezen de criteria voor steun aan te passen zodat ook weiden met niet-kruidachtige 
vegetatie in aanmerking komen24, maar de omvang van de steun is beperkt en er zijn 
bepaalde voorwaarden aan verbonden, die moeilijk na te leven en te controleren zijn. 
Frankrijk is een voorbeeld van de wijze waarop dit is gedaan ten gunste van habitat 6210 
(zie onderstaand tekstkader). 
 

Subsidiabiliteit van halfnatuurlijke graslanden met struikgewas in Frankrijk 
 

De nationale autoriteit in Frankrijk heeft aanzienlijke middelen beschikbaar gesteld voor de 
ontwikkeling van een pro-ratasysteem om aan de EU-regelgeving te voldoen en tegelijkertijd 
landbouwers de mogelijkheid te bieden rechtstreekse betalingen te krijgen voor verboste 
weilanden, met inbegrip van habitatmozaïeken met habitat 6210. Het pro-ratasysteem wordt 
gebruikt om het bedrag te berekenen en daarbij uitsluitend rekening te houden met de 
begraasbare elementen; de niet-subsidiabele kenmerken (bv. rotsen, niet-begraasbare bomen) 
worden buiten beschouwing gelaten. Het heeft betrekking op weidegebieden met een 
houtachtige bedekking die dominant kan zijn, enkele weiden met bomen (met begraasbare 
elementen onder de bomen) en begraasde eiken- en kastanjebossen, zelfs als er geen 
begraasbare kenmerken aanwezig zijn. Er zijn een typologie van begraasbare houtachtige 
elementen, rekening houdend met de breedte en hoogte van de struiken, en een nationale lijst 
van oneetbare soorten vastgesteld om niet-begraasbare elementen (bijvoorbeeld niet-
toegankelijke struiken) uit te sluiten.  

Bron: Casestudy van Oréade-Breche voor Alliance Environnement (2019): Evaluation of the 
impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity (Evaluatie van de gevolgen van het GLB 
voor habitats, landschappen, biodiversiteit); studie voor het directoraat-generaal Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. 
 

                                                 
24 Sinds de de omnibusverordening van 2017 (Verordening (EU) 2017/2393) hebben de lidstaten de 
mogelijkheid om de definitie van permanent grasland uit te breiden tot struiken en bomen die diervoeder 
produceren, maar niet rechtstreeks door dieren worden begraasd. 
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Bron van het diagram: Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies 
et pâturages permanents, 2018 — het Franse ministerie van Voedselvoorziening en Landbouw 
en het Franse agentschap voor betalingen en diensten (ASP).  

 
 
Advies en steun voor landbouwers 

Steun voor landbouwers om hun toegang tot relevante regelingen te vergemakkelijken en 
hen te helpen bij de uitvoering van passende maatregelen is ook erg belangrijk. Deze steun 
kan worden verleend via de uit het GLB gefinancierde bedrijfsadviesdiensten voor de 
landbouw, maar er zijn ook interessante praktijken waarbij lokale of regionale autoriteiten 
en ngo’s worden betrokken bij het stimuleren van instandhoudingsmaatregelen (zie 
onderstaand tekstkader).  

Initiatieven van het maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol bij het 
motiveren van landbouwers en het vergroten van het bewustzijn van het belang van 
soortenrijk grasland. Meer samenwerking tussen en steun van belanghebbenden om 
zelfvoorzienend beheer tot stand te brengen, moet worden aangemoedigd.  
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Adviesdienst voor landbouwbedrijven in de regio Târnava Mare in Roemenië 

In Roemenië heeft de ngo Fundaţia ADEPT Transilvania, in samenwerking met lokale 
gemeenschappen, het Roemeense ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het 
ministerie van Milieu en Bosbeheer, in de regio Târnava Mare een adviesdienst voor 
landbouwbedrijven opgezet die een verbinding vormt tussen het behoud van biodiversiteit, de 
verplichtingen inzake de instandhouding van Natura 2000-habitats en -soorten en 
inkomenssteun in plattelandsgebieden. Het doel is om op landschappelijk niveau de 
biodiversiteit te behouden door samenwerking met kleinschalige landbouwers, teneinde te 
voorzien in stimulansen voor de instandhouding van de door hen gecreëerde halfnatuurlijke 
landschappen. De dienst heeft de kleine landbouwers geholpen om in aanmerking te komen 
voor rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB, geholpen bij het uitwerken en 
bevorderen van gerichte agromilieuregelingen en marketingkansen voor landbouwers 
geschapen. De dienst heeft de kleine landbouwers geholpen om in aanmerking te komen voor 
rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB. Ongeveer 60 % van de boerenbedrijven in de 
regio zijn kleiner dan de minimumgrootte (1 ha in het totaal, bestaande uit percelen van 
minimaal 0,3 ha) die in Roemenië vereist is om rechtstreekse betalingen uit hoofde van de eerste 
pijler van het GLB te ontvangen. De ngo heeft echter regelingen mogelijk gemaakt waarbij 
actieve landbouwers land van hun buren pachten en op grond van de hoeveelheid land die zij 
beheren in aanmerking komen voor betalingen. Daarnaast hebben de gemeenten die de 
gemeenschapsweiden in bezit hebben en niet in aanmerking komen voor betalingen, 
langlopende pachtovereenkomsten met graslandorganisaties gesloten, zodat zij 
agromilieucontracten kunnen aanvragen. Grote stukken grond zijn hierdoor in uit het GLB 
gefinancierde beheerregelingen opgenomen en lopen geen risico meer te worden verlaten. 

 
Gerichte financiering voor graslandbeheer met het oog op de instandhouding van 
specifieke soorten 

Het is mogelijk om agromilieumaatregelen af te stemmen op beschermde soorten en er is 
in de EU ruime ervaring met talrijke soorten, waaronder fauna die samenhangt met 
grasland van habitat 6210. In Engeland zijn bijvoorbeeld interessante ervaringen met 
graslandbeheer in verband met bedreigde vlindersoorten (zie onderstaand tekstkader).    
 

Meerlagige agromilieuregeling afgestemd op de moerasparelmoervlinder op kalkgrasland 
 

De populaties van de moerasparelmoervlinder (Euphydryas aurinia), die in grote delen van 
Europa bijna was verdwenen door het verdwijnen van vochtige en kalkgraslanden, zijn als gevolg 
van de uitvoering van een gerichte agromilieuregeling in Engeland gestabiliseerd of nemen zelfs 
toe. De aanwezigheid van de soort op heuvelig kalkgrasland van habitat 6210 is een recente 
gebeurtenis, omdat veel gebieden met vochtig grasland waren verdwenen als gevolg van 
drainage en landbouwverbetering, terwijl de begrazingsdruk op heuvelig grasland werd 
verminderd, waardoor de waardplant in grasvelden met een gunstigere grashoogte kon groeien. 
De agromilieuregeling voorziet in de financiering van beheersopties waarmee een 
onregelmatige lappendeken van lage en hoge vegetatie op kalkgrasland tot stand wordt 
gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van extensieve begrazing door runderen of 
traditionele paardenrassen, selectief maaien en de verwijdering van struikgewas. In plaats van 
de traditionele begrazing door schapen die doorgaans op heuvelig kalkgrasland wordt 
toegepast, wordt begrazing door runderen en paarden gefinancierd, omdat runderen en 
paarden ervoor zorgen dat het grasveld minder gelijkmatig wordt afgegraasd. 
Bron: Ellis et al. (2012).  
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Steun in het kader van het GLB voor het toevoegen van waarde aan de 
landbouwproductie 

Voor veel landbouwers op Natura 2000-graslanden en graslanden met een hoge 
natuurwaarde vormt de verkoop van hun producten een uitdaging, omdat zij vaak kleine 
producenten zijn in afgelegen gebieden met weinig klanten die een hoge prijs kunnen 
betalen. Sommige bevinden zich daarentegen in een goede positie om te profiteren van 
rechtstreekse verkoop aan ecotoeristen en toeristische diensten zoals hotels en 
restaurants. In sommige regio’s hebben landbouwers succesvolle relaties met 
supermarkten opgebouwd, waaraan zij hun producten rechtstreeks verkopen.  Voor 
landbouwers die waarde aan hun producten willen toevoegen is onder meer steun 
mogelijk voor het opzetten van producentengroeperingen, het ontwikkelen van 
kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en de invoering van etikettering en 
beschermde oorsprongsbenamingen. 
 

Een lokale etiketteringsregeling ter ondersteuning van kalkgraslanden: Altmühltaler Lamm 

De regio Altmühltal in de Duitse deelstaat Beieren wordt gekenmerkt door jeneverbesstruiken 
op kalkgraslanden. Schaapskudden met herders produceren lamsvlees en wol van hoge 
kwaliteit. Herders en grondbezitters in de regionale coöperatieve vereniging verbinden zich 
ertoe ten minste de helft van hun schapen in het natuurgebied Altmühltal te laten grazen, 
uitsluitend lokaal geproduceerd bijvoeder te voederen, richtsnoeren voor dierenwelzijn en 
begrazingsdichtheid op te volgen en een verbod op het gebruik van pesticiden en meststoffen 
na te leven. De herders krijgen gegarandeerd een eerlijke prijs voor hun dieren en het lamsvlees 
wordt bij lokale hotels en slagers verkocht onder het keurmerk Altmühltaler Lamm. 

 

7.2.2 LIFE-projecten 

In het kader van tal van LIFE-projecten zijn maatregelen ontwikkeld om de staat van 
instandhouding van habitat 6210 te verbeteren, waarbij de aandacht uitgaat naar herstel, 
instandhoudingsmaatregelen en bewustmaking.  

In het onderstaande tekstkader wordt een aantal voorbeelden gegeven van succesvolle 
projecten voor het herstel van belangrijke gebieden van habitat 6210.  
 

Succesvolle LIFE-projecten voor het herstel en de instandhouding van habitat 6210 

In Ierland zijn in het kader van het AranLIFE-project (2014–2018) op de Araneilanden 
herstelmaatregelen ter verbetering van het begrazingsbeheer getroffen en tests uitgevoerd van 
een op resultaten gebaseerde puntenbeoordeling in velden waar habitat 6210/*6210 
voorkomt25. Dankzij het project is de staat van instandhouding van meer dan 700 ha aan mozaïek 
van habitat 6210 met naakte, kalkhoudende rotsbodem (habitat 8240) verbeterd. De acties ter 
verbetering van het begrazingsbeheer betroffen: verbetering van de toegang en het 
begrazingsbeheer door herstel van de landwegen en stapelmuren; verwijdering van oprukkende 
struiken en varens; aanleg van infrastructuur ten behoeve van watervoorziening voor 
graasdieren; acties om mineraaltekorten bij vee tegen te gaan (likstenen, krachtvoer of 
mineraalbolussen); samenwerking met landbouwers om het aantal graasdieren te verhogen en 
registratie van de graasperioden en biomassaoutputs om de optimale weidegang te berekenen 
(McGurn et al. 2018).  

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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In Polen is in het kader van LIFE-project LIFE08NAT/PL/000513 226 ha droog grasland 
vrijgemaakt van struiken, begraasd en hersteld door het verwijderen van de teellaag; daarnaast 
zijn er experimentele instandhoudingsmethoden getest (Barańska et al. 2014; zie ook punt 5.3). 
Dankzij het project is de toestand van enkele honderden hectaren begraasd grasland aanzienlijk 
verbeterd en het aandeel expansieve soorten (raaigras, helmgras en struiken) afgenomen 
(Murawy Life 2015). Dit betekent dat ongeveer een tiende van al het kalkgrasland (habitat 6210) 
in het Poolse Natura 2000-netwerk is hersteld. In het kader van het project werden tevens een 
gedetailleerd habitatactieplan en richtsnoeren voor het herstel van habitat 6210 in Polen 
gepubliceerd. 

In Slowakije werd in Devínska Kobyla een LIFE-project uitgevoerd (LIFE10 NAT/SK/080). In dit 
gebied van communautair belang was de oppervlakte aan droge graslandgemeenschappen met 
61,1 % afgenomen ten opzichte van 1949 (Hegedűšová, Senko 2011). Aan de hand van een 
herstelplan, dat werd besproken met relevante belanghebbenden, omvatten de maatregelen de 
mechanische verwijdering van bos en struikgewas op 58 ha aan overwoekerde droge 
graslanden, de uitroeiing van robinia en de herinvoering van begrazing door hoofdzakelijk geiten 
vanaf 2015. De gevolgen van de herstelbeheersmaatregelen werden voornamelijk gemonitord 
met betrekking tot habitat 6210* in verschillende fasen van successie. 

 
Een lijst van recente LIFE-projecten voor de instandhouding van droge graslanden is 
opgenomen in de bijlage. 

7.2.3 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en andere fondsen 

Het EFRO is door sommige lidstaten, bijvoorbeeld Litouwen, Polen, Roemenië en 
Slowakije, zo geprogrammeerd dat het mogelijkheden biedt voor de financiering van 
graslandherstel en -beheer. Het Europees Fonds voor territoriale samenwerking (voorheen 
Interreg) biedt ook mogelijkheden voor bilaterale natuurbehoudprojecten voor 
Natura 2000-gebieden; in het kader van dit fonds is graslandbeheer in Hongarije 
gefinancierd. 
 
7.2.4 Andere benaderingen en ondersteunende instrumenten voor begrazing en 
schapenhoederij 

De afname van begrazing met herders in de afgelopen decennia heeft negatieve gevolgen 
gehad voor grote gebieden met halfnatuurlijke begraasde habitats. De beperkte 
beschikbaarheid en hoge kosten van bekwame herders is in veel regio’s in Zuid- en Oost-
Europa een wijdverbreid probleem voor gebieden met gemeenschappelijke weiden 
(García-González, 2008; Pardini en Nori, 2011). 

In sommige gebieden in Ierland worden initiatieven uitgevoerd om het gebrek aan 
graasdieren in verlaten gebieden te verhelpen, zoals mobiele schaapskudden. Mobiele 
schaapskudden, ook wel “vliegende kudden” genoemd, zijn een middel om verlaten 
gebieden jaarlijks weer gedurende korte perioden te begrazen. Lokale milieuautoriteiten 
kunnen schaapskudden kopen en vervolgens verhuren voor beheer door herders of 
beweiders.  
 
In Frankrijk zijn er initiatieven van lokale autoriteiten om op gemeenschapsgronden, in 
natuurgebieden en regionale natuurparken ecobegrazingsprojecten uit te voeren en te 
ontwikkelen met het oog op het onderhouden of herstellen van graslandhabitats (in het 
bijzonder van habitat 6210). Deze acties gaan vaak gepaard met steun aan landbouwers, 
om de duurzaamheid van de investering te waarborgen. Het Conservatoire d’espaces 
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naturels (CEN) Normandie Seine beheert bijvoorbeeld talrijke gebieden op kalksteen 
hellingen en voert daar maatregelen voor de instandhouding van habitat 6210 uit. 
Extensieve begrazing is daarbij de belangrijkste beheersmaatregel. Het CEN bezit en 
beheert een kudde dieren van verschillende rassen (runderen, paarden, geiten en 
schapen) die geschikt zijn voor het beheer van kalkgrasland. 
 
In de regio Franche-Comté in Bourgondië voert de landbouwkamer van het departement 
Haute-Saône, samen met beheersstructuren (Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté) en wetenschappelijke instituten (Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté — Observatoire régional des Invertébrés, Universiteit van Franche-Comté, 
Universiteit van Lotharingen, INRA, VetAgro Sup Clermont-Ferrand), een door de staat 
gefinancierd programma uit om landbouwers concrete oplossingen te kunnen bieden per 
type grasland, waaronder droge tot zeer droge weilanden van habitat 6210 (er wordt 
gewerkt aan een gids). 
 

7.3 Voornaamste financieringstekorten en -problemen 

Een grote uitdaging bij de financiering in verband met habitat 6210 is de financiering van 
de herstelmaatregelen en andere regelingen (bv. aankoop van of toegang tot levende 
have) die nodig zijn om het begrazingsbeheer weer op te starten. Het LIFE-programma (en 
in sommige gevallen de structuurfondsen) is de voornaamste financieringsbron voor de 
ondersteuning van het herstel van waardevolle graslanden en de herinvoering van 
traditionele landbouwpraktijken. Het lijkt erop dat er op nationaal niveau beperkte 
financiële middelen zijn om de instandhouding van deze habitat te bevorderen en het is 
een uitdaging om de continuïteit van terugkerende beheersmaatregelen zoals begrazing 
te waarborgen nadat de EU-financiering in het kader van LIFE-projecten is gestopt. 

Daarnaast doen zich problemen voor bij de financiering van graslandherstel met middelen 
uit het plattelandsontwikkelingsprogramma. Er is geen duidelijk overzicht van de uitgaven 
voor agromilieubetalingen in verband met de instandhoudingsdoelstellingen voor 
Natura 2000-gebieden. Programma’s voor de bevordering en marketing van producten 
van halfnatuurlijke graslanden zijn onvoldoende uitgewerkt. 

In de meeste Europese landen zijn nog onvoldoende regelingen voor 
compensatiebetalingen voor grondbezitters in Natura 2000-gebieden en stimulansen (met 
inbegrip van fiscale prikkels) ontwikkeld. 

Bovendien is het moeilijker om grasland buiten het Natura 2000-netwerk te herstellen en 
te onderhouden. Het is gemakkelijker om financiering te krijgen voor grasland binnen het 
Natura 2000-netwerk dan daarbuiten. Vanwege de connectiviteitsproblemen verdient de 
instandhouding van grasland buiten het netwerk meer aandacht. Er zijn alleen middelen 
in het kader van het LIFE-programma beschikbaar voor het herstel van habitats in 
Natura 2000-gebieden, niet daarbuiten. 
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7.4 Conclusies en aanbevelingen 

 De continuïteit van passend beheer van habitat 6210 moet worden gewaarborgd 
wanneer er een einde komt aan tijdelijke financiering zoals LIFE-projecten. 

 Steunprogramma’s voor de landbouw, waaronder agromilieumaatregelen, kunnen 
beter voor de financiering van het beheer van deze habitat worden gebruikt.  

 Het is doorgaans relatief eenvoudig om natuurbehoudprojecten en 
financieringstoepassingen voor dit habitattype te ontwikkelen: de 
instandhoudingsbehoeften zijn gewoonlijk duidelijk en de vereiste maatregelen zijn 
bekend en gemakkelijk te plannen; de gedeeltelijke resultaten na enkele jaren zijn 
meestal zichtbaar en kunnen worden gerapporteerd. De financiering van 
voorbereidende acties, zoals het onderzoeken, in kaart brengen en beoordelen van 
habitats, en van voortdurende monitoring levert echter meer problemen op. 
Maatregelen op het gebied van onderzoek en monitoring kunnen evenwel worden 
gefinancierd in het kader van kortlopende projecten die ook actieve instandhouding 
omvatten. 

 De uitgaven voor agromilieubetalingen en de bijdrage daarvan aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van habitat 6210 zowel binnen als buiten het 
Natura 2000-netwerk moeten nauwkeuriger worden bijgehouden. Er moeten 
geschikte indicatoren worden voorgesteld om dit zowel in het kader van het GLB als 
via andere fondsen mogelijk te maken. 

 Het is belangrijk dat de maatregelen die nodig zijn om de staat van instandhouding van 
dit habitattype te verbeteren, worden opgenomen in de prioritaire actiekaders van de 
lidstaten voor de financieringsperiode na 2020. 
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BIJLAGE 
 
Actieplan om habitattype 6210 “droge halfnatuurlijke graslanden en 
struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) 
(*gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)” in een gunstige staat 
van instandhouding te behouden of te herstellen  
 

1. Definitie van de habitat 

1.1 Definitie volgens de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de 
Europese Unie 

Volgens de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie 
(EC 2013) omvat habitattype 6210 droge tot halfdroge kalkgraslanden die worden 
ingedeeld in de plantensociologische klasse Festuco-Brometea. 

De habitat bestaat uit plantengemeenschappen die behoren tot twee orden binnen de 
plantensociologische klasse Festuco-Brometea: de steppengraslanden of subcontinentale 
graslanden (de orde Festucetalia valesiacae) en de graslanden van meer oceanische en 
submediterrane regio’s (de orde Brometalia erecti of Festuco-Brometalia). Bij de 
laatstgenoemde wordt onderscheid gemaakt tussen primaire droge graslanden van het 
verbond Xerobromion en secundaire (halfnatuurlijke) halfdroge graslanden van het 
verbond Mesobromion (of Bromion) met Bromus erectus. Deze laatste worden gekenmerkt 
door hun rijke orchideeënflora. Door verlating ontstaat warmteminnend struikgewas met 
een tussenstadium van warmteminnende zoomvegetatie (Trifolio-Geranietea). 

Het vegetatietype wordt als prioritair type beschouwd als het een gebied is waar 
opmerkelijke orchideeën groeien. Onder gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien 
moeten gebieden worden verstaan die belangrijk zijn op basis van een of meer van de 
volgende drie criteria:  

a) Het gebied herbergt een rijkdom aan orchideeënsoorten.  
b) Het gebied herbergt een belangrijke populatie van ten minste één orchideeënsoort 
die op het nationale grondgebied als zeldzaam wordt beschouwd.  
c) Het gebied herbergt een of meer orchideeënsoorten die op het nationale grondgebied 
als zeldzaam, zeer zeldzaam of uitzonderlijk worden beschouwd.  

Tot de kenmerkende plantensoorten die in de handleiding voor de interpretatie van de 
habitattypen van de Europese Unie worden genoemd, behoren: Adonis vernalis, Anthyllis 
vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, 
Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus 
carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana 
procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon 
hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. 
militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba 
minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. 
teucrium.  
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In de handleiding voor de interpretatie van de habitattypen van de Europese Unie 
worden voor dit habitattype ook enkele ongewervelde soorten genoemd: Papilio 
machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
 
1.2 Definitie van de habitat volgens het EUNIS 

Volgens de habitatindeling van het EUNIS (Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012) 
bestaat habitattype 6210 uit twee zeer verschillende subtypen met verschillende 
problemen wat betreft verspreiding, soorten, instandhouding en beheer, waardoor het 
moeilijk is om deze subtypen als één type te behandelen. In de Europese Rode Lijst van 
habitats (Janssen et al., 2016) worden zij daarom als twee verschillende typen behandeld, 
die allebei als waardevol worden beoordeeld: 

E1.2a: halfdroge meerjarige kalkgraslanden komen in heel Europa van de submediterrane 
tot de hemiboreale zone voor. Kenmerkend zijn de halfdroge (mesoxerische) basenrijke 
bodems. Deze habitat vormt de meest soortenrijke plantengemeenschap in Europa. Meer 
dan 90 % van habitat 6210 bestaat eruit, inclusief de meeste orchideeënrijke typen. Als 
gevolg van de onnauwkeurige definities in de handleiding voor de interpretatie van de 
habitattypen van de Europese Unie zijn in bepaalde landen enkele sterk gelijkende typen 
aan andere prioritaire habitats toegewezen, ondanks dat ze floristisch-ecologisch tot type 
E1.2a behoren (als subtype van habitat 6210). Het gaat hierbij om de halfdroge, basenrijke 
delen van habitat 6270 (Noordse landen), de halfdroge delen van habitat 6240* (het 
oosten van Midden-Europa) en de halfdroge delen van 62A0 (Illyrische regio). Om 
inconsistenties tussen landen te voorkomen, moeten alle halfdroge basifiele graslanden 
van Europa tot habitat 6210 worden gerekend. Volgens Mucina et al. (2016) komt type 
E1.2a overeen met de orde Brachypodietalia pinnati, maar type E1.2a omvat nog enkele 
verbonden die daar niet worden genoemd, namelijk Scorzonerion villosae en Brachypodion 
phoenicoidis (en nog enkele in Oekraïne en Rusland). 

E1.1i: meerjarig rotsachtig kalkgrasland in subatlantisch-submediterraan Europa. Dit 
komt alleen voor in delen van het verspreidingsgebied van type E1.2a, namelijk in 
Frankrijk, Spanje, België, het westen van Italië, het westen van Duitsland, het westen 
van Zwitserland en het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. De inconsistentie vloeit voort 
uit het feit dat de droge en/of rotsachtige basifiele graslanden in de rest van Europa niet 
tot habitat 6210, maar tot andere habitattypen (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0) worden 
gerekend. Type E1.1i maakt slechts een klein deel uit van de oppervlakte van habitat 6210; 
door de extremere gebiedsomstandigheden (droger, vaak steiler) is dit type minder 
soortenrijk, maar ook minder gevoelig voor successie en eutrofiëring. Volgens Mucina et 
al. (2016) komt dit type overeen met de orden Brachypodietalia phoenicioidis (excl. 
Brachypodion phoenicolidis) en Artemisio albae-Brometalia erecti. 
 
1.3 Definitie van de habitat op basis van de Europese checklist van vegetatie 

In een recent gepubliceerde Europese checklist van vegetatie (Mucina et al. 2016) worden 
binnen de klasse Festuco-Brometea diverse orden met verschillende verbonden 
onderscheiden. Deze hiërarchische floristische indeling van de vegetatie van Europa werd 
gemaakt op basis van de samenstelling en herziening van syntaxa van een hoge rang, en 
kan verder worden gebruikt voor een uniforme interpretatie van habitattypen in de hele 
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EU.  

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de orden en verbonden van Festuco-
Brometea en een beschrijving daarvan op basis van de Europese checklist van vegetatie 
(Mucina et al. 2016). In de tabel worden ook de habitattypen van de habitatrichtlijn 
aangegeven die relevant zijn voor de verbonden die in ieder geval in sommige lidstaten 
worden meegerekend. 

Vegetatiegemeenschappen en habitattypen die tot de klasse Festuco-Brometea 
worden gerekend, gebaseerd op de indeling van de vegetatie van Europa door Mucina 
et al. 2016 voor planten van een hogere rang 

Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Orde Verbond Habitattypen 
van bijlage I 

Beschrijving (overgenomen uit 
Mucina et al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mesoxerofytisch grasland op 
diepe kalkhoudende gronden in 
Europa 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mesoxerofytische basifiele 
graslanden in West-Europa en 
subatlantisch Midden-Europa 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p. 

Mesoxerofytische basifiele 
graslanden van de 
subcontinentale regio’s in 
Midden- en Zuidoost-Europa 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel in 
Dengler et al. 2003 

6270 p.p. (droge 
basifiele delen), 
6210/6210* (in 
Noord-Duitsland, 
Denemarken enz.) 
6280* marginaal 

Mesoxerofiele basifiele 
alvargraslanden in 
Fennoscandinavië en de zuidkust 
van de Oostzee 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mesoxerofytische basifiele 
graslanden in Noordwest-Europa  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Droge graslanden op diepe, 
kleirijke gronden op flysch in de 
colliene tot lagere montane 
zones van de Apennijnen 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Droge graslanden op diepe 
gronden op kiezelgesteente in de 
colliene tot submontane zones 
van de zuidelijke en centrale 
Balkan 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Steppen en rotsachtige 
steppengraslanden op diepe 
gronden in de steppe- en 
bossteppezone van Europa en 
het noordwesten van Centraal-
Azië 
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 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Steppeachtige zwenkgraslanden 
op diepe kalkhoudende gronden 
in subcontinentaal Midden-
Europa, Roemenië, Bulgarije en 
het noordwesten van Oekraïne 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Steppeachtige kiezelgraslanden 
in de subatlantische en 
subcontinentale 
regio’s van de gematigde delen 
van Europa 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Droge vedergras- en 
zwenkgrassteppen op diepe 
gronden in Transsylvanië, 
Moldavië en het zuidwesten van 
Oekraïne 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Relicte xerofytische lösssteppen 
uit het Tardiglaciaal in de 
Pannonische regio 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Relicte xerofytische rotsachtige, 
steppeachtige zwenkgras- en 
vedergraslanden uit het 
Tardiglaciaal in de diepe 
intramontane valleien van de 
Alpen 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Xerofiele open 
steppengraslanden op ondiepe 
rotsachtige kalkhoudende en 
arme bodems van Midden- en 
Zuidoost-Europa 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Xerofiele steppengraslanden op 
ondiepe gronden op 
kiezelhoudende en ultramafische 
rotsen en Silurische kalksteen 
van het Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Xerofiele rotsachtige 
steppengraslanden op ondiepe 
gronden op kiezelhoudende en 
ultramafische rotsen van de 
oostelijke Alpen en de noordrand 
van de Pannonische vlakte 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Xerofiele rotsachtige 
steppengraslanden op 
kalkhoudende bodems van 
de noordrand van de 
Pannonische vlakte en de 
historische regio Podolië in 
Oekraïne 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Xerofiele rotsachtige 
steppengraslanden op 
kalkhoudende bodems van 
de zuidrand van de Pannonische 
vlakte 
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 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 of 62A0 Xerofiele rotsachtige 
steppengraslanden op 
kalkhoudende bodems van de 
noordelijke Balkan 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Xerofiele rotsachtige 
dwergstruikrijke 
steppengraslanden op steile 
kalkhoudende hellingen van de 
Dobroedzja en het noordoosten 
van Bulgarije 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpiene relicte xerofiele 
steppengraslanden op 
kalkhoudende 
bodems in het zuidoosten van 
Midden-Europa 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Dealpiene relicte xerofiele 
steppengraslanden op 
kalkhoudende bodems in de 
Oostelijke Karpaten 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934  

  Submediterrane 
steppengraslanden op diepe 
basische tot neutrale mesofiele 
gronden in neerslagrijke regio’s 
van het zuidwesten van Europa 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediterrane neutro-basifiele 
steppengraslanden op diepe 
mesofiele gronden van de 
Ligurische en Tyrreense kust 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et al. 
2002 

6210/ 
6210* 

Submediterrane submontane en 
montane zuurminnende 
steppengraslanden van de 
piedmonts en de intramontane 
valleien van de Pyreneeën 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediterrane submontane 
zuurminnende 
steppengraslanden van de 
neerslagrijke Insubrische 
zuidrand van de Alpen 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Xerofytische basifiele open 
graslanden in subatlantisch-
submediterraan Europa 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mesoxerofytische basifiele open 
graslanden in het zuidwesten van 
Midden-Europa en Frankrijk 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mesoxerofytische basifiele open 
graslanden in de submediterrane 
regio’s van de Provence en 
Ligurië 



 

140 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amfiadriatische droge 
submediterrane steppenweiden 
van de Voor-Alpen en de 
Illyrische en Dinarische regio 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Illyrische submediterrane 
rotsachtige graslanden op 
ondiepe kalkhoudende gronden 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinarische submediterrane 
rotsachtige kalkgraslanden op 
ondiepe gronden 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Vooralpiene submediterrane 
montane rotsachtige 
kalkgraslanden op ondiepe 
gronden 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, maar 
waarschijnlijk vaak 
ingedeeld als 62A0 

Vooralpiene en Illyrische 
mesoxerofytische 
submediterrane graslanden op 
diepe en deels ontkalkte gronden 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Submediterrane droge weiden 
op rotsachtige kalkhoudende 
gronden in Apulië (Zuid-Italië) 

Door Mucina et al. (2016) wordt het Italiaanse endemische verbond niet erkend, om redenen in verband 
met nomenclatuur. Het wordt in het Italiaanse Natura 2000-netwerk veel gebruikt en de determinatie 
van habitat 6210 wordt gebaseerd op de voor dit verbond kenmerkende ecologische eigenschappen en 
soorten. 

Orde Verbond Habitattypen 
van bijlage I 

Beschrijving (gebaseerd op 
Biondi E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Xerofiele tot halfmesofiele 
secundaire graslanden in de 
(sub)mediterrane tot gematigde 
regio’s van de kalkrijke 
Apennijnen, met het optimum in 
de gemiddeld gematigde zone 
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2. Beschrijving van verwante habitats 

Andere habitattypen houden verband of zijn verwant met habitat 6210 en kunnen van 
invloed zijn op het beheer ervan. Sommige habitats zijn verwant met habitat 6210 wat de 
dynamiek en ecologische successie betreft, of vormen habitatmozaïeken. Aangezien de 
gradiënt van de omgevingsomstandigheden van droge graslanden continu is, bevindt de 
vegetatie van habitat 6210 zich vaak in een overgang naar andere vegetatietypen, 
waaronder de volgende. 
 
2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”) 
In de volgende gevallen is sprake van een overgang naar Mesobromion-gemeenschappen: 
oude mesofiele graslanden van duinvalleien en binnenduinen (Anthyllido-Thesietum), vaak 
in mozaïek met gemeenschappen van Salix repens en met name ontwikkeld aan de 
westzijde van de duinen; graslanden met Himantoglossum hircinum van de duinen in de 
omgeving van De Haan (EC 2013). 

40A0 *Subcontinentale peri-Pannonische struikvegetatie 
Deze vegetatie komt zowel op kalkhoudende als op arme bodems voor en vormt 
mozaïekachtige vegetatie met steppengrasland (6210) en bossteppe-elementen of planten 
van de Pannonische graslanden op rotsbodem (6190), vaak langs de rand van bosgebieden 
(EC 2013). 

De afbakening tussen habitat 6210 en 40A0 *Subcontinentale peri-Pannonische 
struikvegetatie is soms onduidelijk. Bij habitat 40A0 lijkt het om een expansiefase van 
Prunus fruticosa te gaan na de stopzetting van begrazingsactiviteiten op habitat 6210. 

5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 
Formaties met Juniperus communis in laagland of montane zones corresponderen 

hoofdzakelijk met fytodynamische successie van de mesofiele of xerofiele kalkgraslanden, 

begraasd of braakgelegd, van de Festuco-Brometalia (EC 2013) en/of Calluna (heide).  

In sommige gevallen is het moeilijk om onderscheid te maken tussen habitat 6210 en 
Juniperus communis-formaties van habitat 5130. In feite is habitat 5130 een habitat die 
moeilijk te identificeren en af te bakenen is vanwege de nauwe verwevenheid ervan met 
habitat 6210 en een vegetatiestructuur die kan variëren van verspreide exemplaren op 
kalkminnende graslanden tot dichte en ondoordringbare struikvegetatie. Het is belangrijk 
om rekening met dit habitatmozaïek te houden en voor een passend beheer te zorgen 
waarmee het in een behoorlijke staat kan worden behouden. 

6110 *Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion 
albi  
Open, fragmentarische gemeenschappen op blootliggend of losliggend gesteente, 
gedomineerd door eenjarige planten en vetplanten. Zij bevinden zich vaak binnen 
gebieden van andere habitattypen, met name habitat 6210. In dergelijke gevallen moeten 
de habitats niet als samengesteld geheel in kaart worden gebracht, maar de voorbeelden 
van dit type moeten worden geregistreerd als kenmerken binnen de uitgebreidere 
habitat26. In sommige regio’s van België en Duitsland is deze habitat zeer nauw verbonden 
met de verbonden Xerobromion en Mesobromion (EC 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Droge, vaak open graslanden op meer of minder kalkhoudende zandbodem behoren tot 
habitat 6120. De zandbodemtypen kunnen als habitat 6120 worden beschouwd als het 
zand kalkhoudend is, terwijl het morenetype in Denemarken als habitat 6210 kan worden 
beschouwd (Pihl et al. 2001). 

6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 
In Denemarken vormt deze gemeenschap in gebieden waar het kalkrijke materiaal geheel 
of gedeeltelijk is weggespoeld (pH-waarde 6–7) een overgangsfase naar habitat 6230; in 
die gevallen wordt de indeling bepaald door de soortensamenstelling (Pihl et al. 2001). 

6240 *Sub-Pannonisch steppengrasland 
Steppengraslanden die worden gedomineerd door graspollen, dwergstruiken en 
meerjarige vegetatie van het verbond Festucion valesiacae en verwante syntaxa. Deze 
xerotherme gemeenschappen ontwikkelen zich op rotsachtige bodems op zuidhellingen 
en op met kiezels verrijkte sedimentaire klei-zandlagen (EC 2013), alsook op löss en diepe 
zandgronden onder droge klimaatomstandigheden in de zomer. Zij zijn deels van 
natuurlijke en deels van antropogene oorsprong. Zij omvatten droge, warmteminnende en 
continentale gebieden, gekenmerkt door de invloed van entiteiten met een mediterraan-
steppeachtige verspreiding en azonale edafische en microklimaatvegetatie in de 
continentale en deels andere biogeografische regio’s (zie Ssymank 2013). Stipa capillata 
kan worden beschouwd als de leidende referentiesoort die deze graslanden van andere 
droge graslandtypen onderscheidt (Lasen & Wilham 2004). 

6270 *Soortenrijke, laaggelegen, droge tot mesofiele Fennoscandinavische graslanden 
Deze habitat bestaat uit halfnatuurlijke graslanden met een vergelijkbare fysionomie, 
maar met weinig tot geen kalkminnende plantensoorten, voornamelijk op voedselarme 
bodems op gneis of graniet in de Noordse landen. 

6280 *Noordse Alvar en vlakke pre-Cambrische kalkplateaus 
In bepaalde regio’s doen zich problemen voor bij het herkennen van habitat 6210 en 
habitat 6280 *Noordse Alvar en vlakke pre-Cambrische kalkplateaus, met name in Noord-
Estland, waar de kalkhoudende gronden zeer dun zijn, wat kenmerkend is voor habitat 
6280*, maar de productiviteit en soortenrijkdom van de graslaag overeenkomen met 
habitat 6210. De omgekeerde situatie komt niet zelden voor in sommige gebieden in West-
Estland: de productiviteit kan laag zijn en sommige zeer kenmerkende soorten wijzen op 
habitat 6280*, maar er is geen monolitisch kalksteen of zeer dunne bodem. 

62A0 Oostelijke submediterrane droge graslanden (Scorzoneratalia villosae) 
Droge graslanden van de submediterrane regio’s van Triëst, Istrië en het 
Balkanschiereiland, waar ze samen met steppengraslanden van de orde Festucetalia 
valesiacae (habitat 6210) voorkomen, die zich ontwikkelen in gebieden met een geringere 
continentaliteit dan de laatste en een groter mediterraan element inhouden (EC 2013). 

6410 Grasland met Molinia op venige of lemige kleibodem 
Overgangen naar het subtype, dat wordt aangetroffen op neutroalkalische tot 
kalkhoudende bodems, kunnen voorkomen op periodiek natte grond. In de Karpaten 
wordt de soortenrijke gemeenschap Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae 
gekenmerkt door het vaak voorkomen van natte diagnostische Molinion-soorten en 
warmteminnende soorten van de orde Festuco-Brometalia (Škodová et al. 2014). 
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6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) en 
6520 Hooiland in gebergte 

Dit zijn halfnatuurlijke habitats waarvan het onderhoud afhankelijk is van menselijke 
activiteiten. Zij zijn voedselrijk en mesofiel, en worden op niet-intensieve wijze regelmatig 
gemaaid en bemest. Zonder bemesting en als er vaker dan eenmaal per jaar wordt 
gemaaid, zijn bepaalde drogere subtypen van deze habitat geneigd zich in de richting van 
Mesobromion-graslanden (habitat 6210) te ontwikkelen (Lasen & Wilham 2004). De 
afbakening van habitat 6210 ten opzichte van bepaalde vormen van habitat 6510 (met de 
aanwezigheid van enkele warmteminnende soorten) is vaak onduidelijk. Dit is met name 
het geval in het noorden van Polen en Estland, waar de habitat dicht bij de grens van het 
geografische verspreidingsgebied ligt en de lijst van warmteminnende soorten als gevolg 
van klimaatomstandigheden van nature beperkt is. In het bijzonder kan de interpretatie 
van gebieden met xerotherme graslanden (habitat 6210) waar sprake is van de invasie van 
Arrhenatherus elatius en onjuist beheer door maaien in plaats van begrazing, moeilijk zijn. 

7230 Alkalisch laagveen 
In nieuwe duinpannen en aan de rand van kalkhoudende moerassen kan habitat 6210 in 
overgang zijn naar habitat 7230 (Pihl et al. 2001). 

8240 *Naakte, kalkhoudende rotsbodem bestaat uit blokken kalkgrond, die mozaïeken 
met kalkgraslanden kunnen vormen. Habitat 6210 kan een integrerend onderdeel 
uitmaken van de complexe habitat 8240. Het is belangrijk om de mozaïeken van deze 
habitats, die in sommige delen van de EU een waardevol landschap vormen, in stand te 
houden. 
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3. Recente LIFE-projecten voor de instandhouding van droge graslanden  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
LIFE-project Pays Mosan — Connectiviteit van het Natura 2000-
netwerk in het overschrijdend gebied aan de Belgisch-
Nederlandse grens in het Maasbekken 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
Geïntegreerde bescherming van zeldzame vlindersoorten in 
andere habitats dan bossen in de Tsjechische Republiek en 
Slowakije 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ LIFE16 NAT/CZ/000001 
CZ-SK SOUTH LIFE — Optimalisatie van het beheer van 
Natura 2000-gebieden in de regio Zuid-Bohemen en de landstreek 
Zuid-Slowakije 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
KTKK HX — Droge, kalkhoudende habitats in het culturele 
landschap van Höxter 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
LIFE Rhön weidevogels — Hessische Rhön: bergweiden, 
rechtstreekse begrazing en de vogels die er leven 

DK LIFE 08NAT/DK/00465 
Herstel van halfnatuurlijke habitattypen op het gehele 
schiereiland Helnæs 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
LIFE Aran — Het duurzame beheer van de prioritaire terrestrische 
habitats van bijlage 1 bij de habitatrichtlijn op de Araneilanden 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 

LIFE Xero-grazing — Instandhouding en herstel van halfnatuurlijke 
droge graslanden in het Valle di Susa door begrazingsbeheer 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
Praterie — Dringende acties voor de instandhouding van 
graslanden en weiden in het gebied van de Gran Sasso en de 
Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 SUNLIFE 

IT 
LIFE11/NAT/IT/000044 
en LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE en LIFE IP “Gestire 2020” 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
Buveinių tvarkymas — Herstel van aangetaste habitats van 
communautair belang in de beschermde gebieden van Litouwen 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 

LIFE-project “Instandhouding en beheer van soortenrijke 
graslanden door lokale autoriteiten”  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 
LIFE Orchis — Het herstel van kalkgrasland in het oosten van 
Luxemburg 2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
GrassLIFE — Herstel van prioritaire graslanden in de EU en 
bevordering van het meervoudig gebruik ervan 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
XericGrasslandsPL — Instandhouding en herstel van xerotherme 
graslanden in Polen — theorie en praktijk 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
Ochrona obszaru PKOG — Bescherming van waardevolle 
natuurlijke habitats anders dan bossen die kenmerkend zijn voor 
het landschapspark “Orle Gniazda” 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
LIFE to grasslands — Instandhouding en beheer van droge 
graslanden in het oosten van Slovenië 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
LIFE SUB-PANNONIC — Instandhouding van sub-Pannonische 
drogegraslandhabitats en -soorten 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

