
Grasland Monitoring Service 
 

1. Introductie 
Grasland is het meest voorkomende landbouwgewas in Nederland (bijna 500,000 percelen met een 

oppervlakte van circa 1 miljoen ha). Naast agrarische productie doeleinden heeft grasland ook 

natuurdoeleinden, zoals weidevolgelbeheer. Om dit te bewerkstelligen zijn provincies en agrarische 

natuurverenigingen (ANV) bezig om natuurbeheersplannen te maken en uit te voeren waarin o.a. 

maatregelen staan ten aanzien van het graslandbeheer. Echter, er is maar bitter weinig informatie 

beschikbaar over het huidig graslandbeheer. Wanneer, waar en hoe vaak er precies wordt gemaaid zijn 

vragen die erg moeilijk te beantwoorden zijn. Om hierop een antwoord te geven heeft Wageningen 

Environmental Research (WENR) een grasland monitoring service ontwikkeld waarmee op basis van 

satellietbeelden het maaibeheer wordt gemonitord. In 2019 is hiermee proefgedraaid met de Provincie 

Noord-Holland met positieve resultaten. Vanaf 2020 is deze service uitgerold voor geheel Nederland. 

2. Groenmonitor.nl 
In 2012 heeft WENR de Groenmonitor ontwikkeld om met behulp satellietbeelden het landoppervlak van 

Nederland te monitoren met een resolutie van eerst 25 m en sinds 2017 zelfs 10 m. Drie a vier keer per 

week komt er een satellietbeeld beschikbaar. Uit deze opnames kan bij afwezigheid van wolken een 

groenindex (NDVI) worden bepaald. De index bepaalt letterlijk hoe groen het oppervlak is (hoeveelheid 

groene biomassa er staat) en is een maat voor hoe snel de planten groeien. Dit is voor iedereen te 

volgen op de website Groenmonitor.nl. 

 
Screenshot van de Groenmonitor.nl. De grafiek geeft het verloop van het blauw omrande  
graslandperceel met maaibeheer weer (er zijn 5 maaisnedes te tellen). 

 



3. Maaisnede detectie 
Het maaibeheer van grasland is ook goed waarneembaar op opeenvolgende satellietbeelden als een 

plotselinge neergang van de groenindex, immers de biomassa (gras) wordt gemaaid en vervolgens van 

het weiland gehaald. Middels slimme algoritmes is het mogelijk het aantal maaisnedes vast te stellen en 

ook wanneer dit plaatsvind.  

De grafiek hieronder laat zien hoe het maaimomenten detectie algoritme werkt. De grafiek laat het NDVI 

groenindex verloop zien van een graslandperceel in 2018. Heel duidelijk te zien zijn vier abrupte dalingen 

in het signaal. Dit zijn de maaisnedes, waarbij de blauwe punt is gedefinieerd als de start van de 

maaisnede (het maaien zelf) en de groene punt als het einde van de maaisnede (het verwijderen of 

inkuilen van het gras). In de grafiek is ook nog een eerste lichte daling te zien van het signaal rond dag 

75. Deze daling is echter veroorzaakt door een koudere periode in maart, en niet het gevolg van maaien. 

Als in de verdere tekst en grafieken wordt gesproken over een maaisnede wordt hiermee het einde van 

het maaisnede bedoelt (= de groene punten in de grafiek).  

 
Praktijkvoorbeeld van het maaimomenten detectie algoritme. De grafiek laat het NDVI groenindex 
verloop zien van een graslandperceel in 2018. Heel duidelijk te zien zijn vier abrupte dalingen in het 
signaal. Dit zijn de maaisnedes, waarbij de blauwe punt is gedefinieerd als de start en de groene punt 
als het einde van de maaisnede.  

 

4. Kwaliteit garantie 
Voorwaarde voor een goede en volledige maaidetectie is wel dat er (i) voldoende (gedeeltelijk) 

onbewolkte satellietbeelden in de tijd beschikbaar zijn en (ii) dat de bewolking en bijbehorende 

wolkenschaduwen er volledig uitgefilterd zijn. Om voldoende momentopnames in de tijd te hebben 

gebruikt de Groenmonitor hiervoor meerdere satellieten van ESA en NASA; welke onderling worden 

geijkt, zodat het signaal uniform en vergelijkbaar is. De wolken en schaduwen worden met kunstmatige 

intelligentie algoritmes verwijderd, waarna een laatste manuele check plaatsvind. Alleen zo kan WENR 

voldoende beelden van voldoende kwaliteit garanderen voor deze service.  



5. Maaibeheer indicatoren 
Het maaisnede algoritme detecteert jaarlijks de maaisnedes en de bijbehorende maaidatum. Hiermee 

kunnen zowel ruimtelijke als temporele analyses worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook een indicatie 

gegeven hoe extensief dan wel intensief het grasland wordt beheerd. Hieronder worden een aantal 

voorbeelden gegeven van de mogelijkheden van deze nieuwe informatie. 

5.1 Eerste maaidatum 

  
De eerste maaidatum per grasland perceel in 2018 en 2019 voor het Amstelland net onder Ouderkerk 
a/d Amstel. Het zwart omlijnde gebied is reservaat de Ronde Hoep met speciale weidevogelbeheer 
maatregelen, zoals uitgesteld maaibeheer. 

 

Als eerste wordt de eerste maaidatum gevisualiseerd voor de graslandpercelen voor het Amstelland net 

onder Kouderkerk aan de Amstel. Hierin ligt ook het weidevogelreservaat De Ronde Hoep (zwart omrand 

in de figuren) met uitgesteld maaibeheer. Heel duidelijk zichtbaar is dat inderdaad het maaibeheer pas 

plaatsvind eind juni. Buiten dit gebied is het beeld veel diverser, de eerste maaisnede vind met name 

plaats in mei en juni.  

Zo kunnen ook tweede en latere maaisnedes bekeken worden (in dit informatie bulletin niet 

opgenomen).  

5.2 Aantal maaisnedes 

  
Het totaal aantal maaisnedes per grasland perceel in 2018 en 2019 (t/m 31 august) voor het 
Amstelland net onder Ouderkerk a/d Amstel. 

 



Het totaal aantal maaisnedes is een belangrijke indicator die aangeeft hoe intensief of extensief het 

grasland wordt gebruikt. In het Amstelland gebied wordt het meeste gras één tot drie keer gemaaid in 

2018 met uitschieters naar 4x maaien. In het weidevogel reservaat de Ronde Hoep is het grasland 

extensiever in gebruik met een of twee maaisnedes maximaal.  

5.3 Extensief/intensief graslandbeheer 
De eerste maaidatum en het aantal maaisnedes zeggen al het een en ander over hoe intensief dan wel 

extensief het graslandbeheer is. Er is echter nog een extra graslandbeheer indicator ontwikkeld op basis 

van de NDVI groenindex waarde van het vroege voorjaar (voor de eerste maaisnede). Het principe 

hierachter is dat intensief beheerd grasland vaak veel groener is in de winter, omdat het veel meer 

meststoffen krijgt toegediend gedurende het jaar; daarnaast is ook de drainage van deze percelen vaak 

geoptimaliseerd met een hogere NDVI groenindex waarde als gevolg.  

  
Links het graslandtype, zoals opgegeven in de BRP-2018; rechts de mate waarin het graslandbeheer 
intensief dan wel extensief plaatsvindt 

 

5.4 Grasland scheuren 
Als laatste indicator wordt het scheuren van grasland gemonitord. Het scheuren van grasland vindt eens 

in de zoveel jaar plaats om de grasmat te vernieuwen of om het grasland om te zetten in bouwland. 

Vaak gaat het gepaard met het doodspuiten van de oude grasmat en het vervolgens ploegen ervan. Dit 

zorgt ervoor dat alle vegetatie dood en verwijderd is. De NDVI groenindex waarde is als gevolg hiervan 

veel lager dan het geval is met alleen grasmaaien. Op deze manier wordt het scheuren van gras ook 

gedetecteerd en toegevoegd aan de set van grasland indicatoren. 



 
Groenmonitor.nl screenshot waarin rechts de NDVI groenindex grafiek van het blauw omrande perceel 

wordt weergegeven. Er zijn twee maaisnedes in mei en juni te detecteren als kleine dips in de curve en 

de grote neergang in augustus is het gevolg van grasscheuren en herinzaai. 

 

5.5 Maaibeheer statistiek 
Het maaibeheer kan ook worden gevolgd in de tijd. Zodoende kan alle maaibeheer informatie verzameld 

worden tot een soort van maaibeheer statistiek. 

Onderstaande grafieken geven daar een voorbeeld van. Hierin zijn alles graslandpercelen van Nederland 

per maaisnede cumulatief opgeteld over de tijd. Het geeft een heel goed beeld wanneer welke maaisnede 

plaatsvind. Zo komt de eerste maaisnede in 2018 vanaf 5 mei pas goed op gang. In 2019 is dat beeld 

gevarieerder, een eerste lichting vind plaats eind april, een tweede lichting rond midden mei en een 

derde lichting rond eind juni. Ook wordt duidelijk dat vrijwel alle grasland percelen (98% in 2018) wel 

minimaal een keer worden gemaaid. Bij de latere maaisnedes is duidelijk te zien dat tijdens de droge 

zomermaanden in 2018 het maaibeheer helemaal stil ligt en pas weer op gang komt gedurende 

september. De maaibeheer informatie vormt op deze manier een nieuwe vorm van landbouwstatistiek. 

maaisned

es 

Maaisnedes 

Gras scheuren 



 
 
 

 
 

Het cumulatief opgetelde aantal percelen dat gemaaid is in 2018 en 2019 (tot 31 augustus) 
 

6. Grasland monitoring service 
 

De grasland monitoring service is inmiddels uitgerold voor geheel Nederland en omvat de volgende 

componenten: 

- Monitoring periode 1 april t/ 1 december 

- Maaisnede detectie 

- Indicator die de mate van intensief cq extensief grasland beheer aangeeft  

- Detectie van grasland scheuren  

- Wekelijks een maaibeheer update met daarin voor alle graslandpercelen een maaibeheer label: 

o Maaimoment 

o Geen maaimoment 

o Geen satellietopname beschikbaar voor detectie 



- Satellietbeeldverwerking geschiedt near real-time met een verwerkingssnelheid van maximaal 3 

werkdagen van moment van satellietbeeld beschikbaarheid tot maaisnede detectie 

- Een geaggregeerde maaibeheer kaart met daarin per perceel het aantal maaisnedes en de 

datums van deze maaisnedes 

- Indien gewenst een vorm van maaibeheer statistiek voor een bepaalde regio en/of bepaalde 

percelen (bijv. agrarisch versus natuurgraslanden) 

Indien u geïnteresseerd bent in deze service en meer wilt weten over de mogelijkheden en kosten 

hiervan, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon. 

 

Gerbert Roerink 

Wageningen Environmental Research 

Email: gerbert.roerink@wur.nl 

Tel: 0317 481598 
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