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Uitgangssituatie
Het projectgebied ligt aan de zuidkant van de N271 ter hoogte van Wellerlooi en bestaat
uit een aantal voormalige landbouwgronden. De percelen zijn al geruime tijd uit
landbouwkundig gebruik en zijn in de loop van de tijd enigszins verschraald middels een
beheer van maaien en afvoeren of verpachting. Ze bevinden zich morfologisch gezien
op de overgang van laag- naar middenterrassen.
Resultaten
In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap heeft B-ware een bodemonderzoek
naar de fosfaatbeschikbaarheid uitgevoerd (zie figuur 2). Er is geïnventariseerd wat de
potenties zijn voor herontwikkeling en uitbreiding van stroomdalgrasland in het
projectgebied.
Uit dit onderzoek is gebleken dat in de meeste gevallen pas na afgraven van 50-60 cm
van de bovengrond kans op ontwikkeling van schrale natuur aanwezig is. Uit oogpunt
van haalbaarheid is een afweging gemaakt en voorlopig tot de conclusie gekomen hier
niet te kiezen voor ontgraving. Getracht wordt met een vervolgbeheer van integrale
begrazing structuurvariatie en natuurwaarden te realiseren in de betreffende percelen.
Wel zijn aansluitend aan het onderzoeksgebied een tweetal percelen heringericht en
omgevormd naar stroomdalgrasland. Vanwege vroeger extensief gebruik en de
aanwezigheid van steilrandjes zijn deze kansrijk voor de ontwikkeling van waardevolle

Figuur 1. Gekapte fijnsparrenopstand

Figuur 2. Onderzoeksrapport Bware

vegetatietypen. Een fijnsparsingel is gekapt en de strooisellaag is afgevoerd. Anderzijds
is de ruigte gemaaid, waardoor ruimte ontstaat voor stroomdalsoorten. Tevens zijn de
betreffende percelen omrasterd (zie figuur 1). Typische doelsoorten voor dit
vegetatietype zijn beemdkroon, gulden sleutelbloem, wilde agrimonie en
kruisbladwalstro.

