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Inhoud

o Graslandbeheer

• Binnen het project focus op vochtige tot natte gebieden (o.a. rietlanden, 

natte graslanden, vochtige heide,…): maaisel blijft vaak onbenut! Steeds 

maaisel dat niet geschikt is als veevoer/strooisel!

• Waarom maait de natuurbeheerder deze graslanden?

• Wat is de biomassaopbrengst van deze graslanden?

o Maaien en afvoeren met het oog op de verwerking van het maaisel:

verhogen van efficiëntie logistieke keten

• bestaande maai- en 

verzamelmachines 

verbeteren

• vervolgstappen verbeteren: 

tussentransport –

comprimeren – inkuilen

o Stellingen (drie)



• Om ophoping van strooisel te vermijden 

→ typische graslandplanten verdragen dit niet

• Om voedingsstoffen af te voeren, te “verschralen” 

→ zeldzamere soorten

• Om verbossing te vermijden 

→ landschapskeuze

• Om bepaalde dominanties te doorbreken 

→ tegen soortenarme situa$es

• Vroeger werden ze ook al gemaaid 

→ nu wel met nieuwe technieken

Waarom wordt er gemaaid in natuurgebieden ?



Hoeveel maaisel komt 

er uit natuurgebieden ?

• Heischraal grasland : 2 à 3 ton 

droge stof per ha per jaar

Tervuren (Kon. Schenking): 

eerste snede van 1,19 tonDS/ha



Hoeveel maaisel komt er 

uit natuurgebieden ?

• Soortenrijk matig voedselrijk 

grasland : 5 à 6 ton droge stof 

per ha per jaar

Hoeilaart (ANB): 

“Glanshaverhooiland” 

met eerst snede van  

4,4 tonDS/ha



Hoeveel maaisel komt er 

uit natuurgebieden ?
• Nat voedselrijk grasland : 8 ton 

droge stof per ha per jaar            

(en meer)

Moerassig grasland 

in de Jekervallei

(Tongeren, Natuurpunt)



Maaien van vochtige 

tot natte graslanden
Kleine zeggenvegetatie, rietland, 

blauwgraslanden, moerasspirearuigtes, vochtige 

heischrale graslanden,…

o Bodem met weinig draagkracht

o Rupsvoertuig als maai- en verzamelmachine (2-in-1)

• Met rupsbanden

• Twee maaisystemen

� Messenbalk en opraapsysteem

� Cut- & collectsysteem: klepelmaaier met rechtstreekse 

afzuiging en opvang

o Beperkingen

• Beperkt laadvolume: eens vol maaien onderbreken en 

lossen

• Transport met rupsvoertuig vaak enkel mogelijk tot rand 

van maaiterrein

• Los gestort maaisel geraakt moeilijk uit natuurgebied



Binnen GrasGoed ontwikkelen we een 

aangepaste maaimachine die voldoet aan 

volgende criteria

o Fauna en flora beschermen is prioritair

! Schade aan bodem beperken

• Maximale bodemdruk is 100gr/cm²

• Aantal bewegingen over terrein 

beperken

• Profiel rupsbanden

Verbeteren van maaimachines

o Efficiëntie tijdens het maaien en afvoeren 
verhoogt

bijvoorbeeld laadcapaciteit van 
verzamelmachine neemt toe

o Kwaliteit van het maaisel voor verwerking 
optimaliseren

Foto: vochtig grasland gedomineerd door 

russen met overgangen naar kleine zegge, 

schade door rupsprofiel



Verbeteren van maaimachines

o Maaisysteem

• Messenbalk of schijvenmaaier (vs. klepelmaaier)

o Aantal werkgangen

• In één beweging maaien en oprapen

� Voordeel bij kleine percelen

• Twee werkgangen: maaien, maaisel tijdje laten liggen en vervolgens oprapen

o Banden

• Ballonbanden vs. rupsbanden 

• Verschillende types rupsbanden: gladde of met haken/tanden

• Indien gewicht van machine toeneemt, moeten de banden breder worden om de 
bodemdruk te verlagen.

o Verzamelmachine

• Balenpers of opraapwagen

o 2-in-1-machine of loskoppelen van maai- en verzamelmachine (beide gemotoriseerd)
� In één beweging maaien zonder laadbak op regelmaat te moeten leegmaken aan rand van 

maaiterrein

� Laadcapaciteit van verzamelmachine kan toenemen

� Technisch minder intensief voor machinist

� Laat keuze voor twee types rupsen toe afhankelijk van functie machine



Afstemmen van maaimachines op 

wensen grasverwerkers

o Newfoss

• Maaisel inkuilen zo snel mogelijk 

na maaien

• Zo weinig mogelijk zand in maaisel

o GRASSA!

• Maaisel vers en binnen 5u na maaien 

verwerken met mobiel 

grasraffinagemachine

• Gras vlak snijden niet kneuzen bij maaien

• Gras niet fijn gehakseld



Mogelijke pistes?

• Een balenpers gekoppeld aan 

maaimachine
– Biomassavolume wordt verkleind op 

maaiperceel: laadcapaciteit omhoog

– Balen zijn gemakkelijk op te pikken en te 

transporteren

– Balen dragen reeds bij tot het beter vers 

houden van het maaisel voor verdere 

verwerking en/of inkuiling

• Een opraapwagen op rupsen 

losgekoppeld van en getrokken 

door maaimachine 

– Laadvolume verhogen: laadcapaciteit 

omhoog

• Een balenpers op rupsen 

losgekoppeld van 

maaimachine



o Verzamelen van maaisel naar 

overslag- of inkuillocatie

– Los of in balen

– Bereikbaar voor zwaar vervoer

o Op overslag- of inkuillocatie: 

persen van maaisel

– Volume afnemen: meer gras en 

minder water en lucht

– Efficiënter bewaren

– Minder handeling bij overslag

o Inkuilen

– Op locaties natuurbeheerders of 

verwerkers

Verdere logistieke stappen: voorbeelden



Inkuilexperimenten : 

grasbewaring

• Met de opraapwagen 

uitstrooien 

• Goed compact vastrijden

• En zo laag na laag verder



Inkuilexperimenten : 

grasbewaring

• Van de lucht afsluiten (met 

landbouwfolie) : geen 

zuurstofgas meer

• De concentratie aan zuren loopt 

van nature op en na enkele 

dagen tot een 6-tal weken stopt 

het proces

• Nu gaat het gras niet rotten en 

kan het meer dan een jaar 

bewaard worden



Inkuilexperimenten : 

grasbewaring

• DOELEN :

– Geschiktheid van diverse types 
natuurmaaisel uit de praktijk

– Verschillende inkuilmethodieken 
bekijken

– Bijkomende bewerkingen?      
(bv. hakselen)

– Testen op praktijkschaal         
naar mobiliseerbaarheid 
in verschillende streken

– Betrouwbare economische 
gegevens uit deze grotere schaal

– …



Stelling 1

De natuurbeheerder heeft de verantwoordelijkheid om het maaisel aan te

bieden aan de verwerker met een bepaalde kwaliteit aangepast aan de 

noden van de markt. 

Dit impliceert voor de natuurbeheerder bepaalde logistieke investeringen en 

behandelingen.



Stelling 2

Een marktvraag naar een bepaalde kwaliteit maaisel kan met zich

meebrengen dat de natuurdoelstelling van sommige terreinen aangepast 

wordt.

Dit zou dan een aanpassing vergen van de visie van de terreinbeheerder of

zelfs van het natuurbehoudsbeleid op grotere schaal.



Stelling 3

Een zelfrijdende balenpers op rupsen heeft vele voordelen voor het verdere 

verloop van de maaiselverwerking.


