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Inleiding

Behoud en versterken van de natuur in en om de stad is steeds belangrijker voor de Gemeente 
Wageningen. Natuur voor het behoud van de biodiversiteit. Maar ook natuur omdat het een 
belangrijke bijdrage levert aan de leefomgeving. De in dit rapport beschreven monitoring richt zich 
op het vegetatietype van de bermen en taluds. Al lang is bekend dat bloemrijke bermen goed zijn 
voor vlinders, bijen en andere insecten. Onder andere de Vlinderstichting zet  zich daar al lang voor 
in. Ook voor Wageningen zijn er verzoeken ingebracht voor vlindervriendelijk beheer van de bermen. 
Om een beeld te krijgen hoe dit te realiseren is, is in mei 2018 een inventarisatie uitgevoerd naar 
het huidige vegetatietype van de bermen en bepaald wat potentieel een bloemrijk vegetatietype 
zou kunnen zijn en welk beheer hiervoor uitgevoerd moet worden om dit te realiseren. Verder is ook 
gekeken waar gefaseerd maaibeheer mogelijk en gewenst is. 
De bermen en taluds zijn, mits goed beheerd, de corridors om de diverse gebieden in en rond 
Wageningen met elkaar te verbinden. De waarnemingen zijn/worden vastgelegd in “Greenfield”. 
Opvallend komen in Wageningen veel locaties voor met Reuzenberenklauw en Japanse- en 
Boheemse Duizendknoop. 
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Biodiversiteit
Vlinders, bijen en andere insecten profiteren van 
bloeiende bermen. En al die insecten zijn weer goed 
voor vogels en vleermuizen. Voor natuur in de stad zijn 
bloeiende bermen onmisbaar

Beleving
Bloeiende bermen bepalen het gezicht van de stad. Juist 
bermen ervaar je als je lopend, fietsend of met de auto de 
stad door gaat. 

Betrokkenheid
Voor een bloeiende berm willen bewoners zich inzetten. 
Brandnetelbermen worden ervaren als achterstallig 
onderhoud. 

Stabiliteit
Bloeiende bermen hebben een goed doorwortelde zode. 
Insporing en beschadigen van de berm treed minder  
snel op.

Kosten besparing
De Wageningse ondergrond is voornamelijk zandige klei. 
Door te maaien en afvoeren op het juiste tijdstip kunnen 
bermen schraler worden waardoor er structureel minder 
gemaaid hoeft te worden.

Ecosysteemdiensten
In bloemrijke bermen komen natuurlijke plaagbestrijders 
voor. Zo schijnen insecten in een bloemrijke berm 
een bijdrage te leveren aan de bestrijding van 
Eikenprocessierupsen
 

 

 

Waarom streven naar bloemrijke bermen?
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Een standaardwerk voor het ecologisch beheer van bermen is  de Veldgids - Ontwikkeling van 
botanisch waardevol grasland (Bax & Schippers 1998). Daarin wordt uitgelegd dat er een verband 
is tussen de voedselrijkdom van een berm en de hoeveelheid bloeiende kruiden die er  op staan. 
Daarnaast maakt de grondslag - klei, veen of zand - een verschil. 

 

Om van een voedselrijke monotone berm naar een bloeiende berm te komen moeten er 
voedingsstoffen uit de bodem worden afgevoerd. Afvoeren van voedingsstoffen gebeurt door 
maaien en afvoeren van het maaisel. Belangrijk is het moment waarop dit gebeurt. Het meest 
efficiënt is te maaien op het moment dat er veel voeding in de plant zit. Dan voer je ook direct het 
meeste af en werk je aan het verschralen van de bodem. Daarnaast moeten de planten wel de kans 
krijgen zich uit te zaaien. Vooral bij eenjarige soorten zoals Ratelaar is het wachten totdat het zaad 
is gevormd. Door het maaisel een paar dagen te lagen liggen voordat het wordt opgehaald, kunnen 
de zaden uit de plant vallen. Ook voor insecten is dit gunstig. Ze kunnen wegkruipen en worden 
niet direct bij het maaien afgevoerd. Het is dus zaak goed te bepalen waar de maai-zuigcombinatie 
ingezet kan worden en waar gemaaid en gehooid moet worden.

Op het moment dat de berm bloemrijk wordt en behoorlijk schraal kan er overgeschakeld worden 
naar gefaseerd beheer. Bij een maaibeurt wordt  dan 10 tot 15% van de berm niet gemaaid. In de 
kruiden die blijven staan kunnen rupsen en poppen van vlinders overleven. 
Te ver verschralen geeft een kaal en minder bloemrijk geheel. Op het juiste moment moet daarom 
over gegaan worden op behoudt van een stabiele bloemrijke berm.

   R                 H1         H2         H3
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Alle bermen, taluds en zomen binnen de gemeentegrens van Wageningen zijn bekeken op het 
huidige graslandtype en het te realiseren eindbeeld (streefbeeld). 
Onder de zoom wordt verstaan de onderste rand van het talud tot waar de beschoeiing begint. Deze 
rand is meestal vochtig en kan gekarakteriseerd worden als nat talud. Vaak is de zoom niet breder dan 
20 - 50cm. Bij een lage of slechte beschoeiing loopt de zoom vaak over in de oever van een vijver.
Op de bestekskaarten was deze overgang niet altijd even duidelijk. Zomen en taluds worden meestal 
wel afzonderlijk gemaaid. 

----  berm en droog talud |zoom en oever --| 

Voor de monitoring van de bermen, taluds en zomen is de onderverdeling van de graslandtypologie 
van dijkgraslanden overgenomen. Dit is een eenvoudige methode om snel een beeld te krijgen van 
de huidige situatie en hoe deze zich verhoudt met een streefbeeld. 

Deze indeling van grasbermen is een versimpeling van de onderverdeling zoals gehanteerd wordt in 
de Veldgids - Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland (Bax & Schippers 1998).  Als de huidige 
situatie en het streefbeeld bekend zijn kan het noodzakelijke beheer worden bepaald.

De bermen en taluds in Wageningen worden machinaal gemaaid. Voor de monitoring gaan we uit 
van de volgende graslandtypes:
 •   Pioniersvegetatie
 •   Ruigte
 •   Hooiland
 •   H1-Soortenarm
 •   H2-Minder soortenarm
 •   H3-Soortenrijk

WERKWIJZE MONITORING
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Zomen en oevers
De zomen en oevers zijn deels als nat kruidenrijk grasland in te delen in hooilandtype. Meest vallen 
deze echter onder de oevervegetaties. Om een mate van bloemrijkheid en/of ruigte aan te kunnen 
geven aan deze oevervegetaties zijn zij vooralsnog ook opgenomen in de types van hooiland. Indien 
gewenst kunnen de oevers later verder uitgewerkt worden naar oeverbeelden die samen met het 
waterschap kunnen worden opgesteld.
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Pioniersvegetatie
De pioniersvegetatie wordt gekwalificeerd als pas ingezaaide berm of talud. Ook bermen en taluds 
die al langer in beheer zijn maar door dit beheer in het pionierstadium blijven worden gekwalificeerd 
als pioniervegetatie. In het pioniersstadium blijven hangen zie je vaak bij pioniersgemeenschappen 
die laat in het jaar worden gemaaid en het afharken van de vegetatie plaatsvindt met een z.g.n. 
acrobaat. Deze krabt de onstabiele ondergrond open. 
De pioniersvegetatie is vaak zeer bloemrijk met de ingezaaide soorten als Klaproos, Kamille, 
Duizendblad, Boerenwormkruid als kenmerkende soorten. De vegetatie en de ondergrond zijn niet 
stabiel en vaak opengekrabd of geroerd. Bij een slecht of geen beheer gaat de pioniersvegetatie 
snel over in ruigtevegetatie met Grote Brandnetel. De Pioniervegetatie is alleen waargenomen in 
de jongere wijken en in een paar vergraven bermen. Het beheer bepaald of de pioniersvegetatie 
overgaat in een H3 of ruigte. 

Beheer pioniervegetaties
Door een beheer van 1 x per jaar maaien zonder afvoer van het maaisel of door klepelen kan dit 
vegetatietype zo overgaan in ruigte met Grote brandnetel als kenmerkende soort. Maaien laat in 
het jaar met afvoer van het maaisel kan ook verrijking van de grond geven door ophoping van 
voedingsstoffen die weer zijn vastgelegd in de bodem. Vooral op de taluds waar aan de bovenzijde 
intensief honden uitgelaten worden zie je een uitspoeling van meststoffen waardoor de verruiging 
ook toeneemt. 
Door 2 x per jaar te  maaien en afvoeren, gedurende een periode van 3 jaar op een schraal talud en 
zeker met een positionering op het zuiden, kan het talud overgaan naar een stabiele bloemrijke 
H2/H3. De eerste keer maaien en afvoeren na 1 juni en de 2e keer na 1 oktober. Na de periode van 
3 jaar kan verschoven worden naar, na 1 juli maaien en afvoeren en 1 oktober of zelfs alleen in 
de zomer maaien. Dat ligt aan de ontwikkeling van de vegetatie en het weer. Bij een bloemrijke 
pioniersvegetatie die nog niet verruigd is, is 1 x per jaar maaien en afvoeren in augustus – september 
een mogelijkheid. Een bloemrijke hergroei in het najaar behoort dan tot de mogelijkheden. Door zijn 
bloemrijkheid wordt dit vegetatietype vaak te laat gemaaid met verruiging tot gevolg. 
 
 

H2/H3Ruigte

Te laat maaien
Niet maaien
Klepelen

1 x maaien/afvoeren 

1 x maaizuig - 
combinatie

Pionier

Gazon
Bloemrijk gras

H1

ONTWIKKELINGSFASES VAN BERMEN EN  
DROGE TALUDS

Pionier
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Ruigte
We spreken van Ruigte als ruigtekruiden domineren. Kenmerkende soorten zijn Grote Brandnetel, 
Akkerdistel, Berenklauw, Fluitenkruid. De ruigtestroken kunnen er door bloeiend Fluitenkruid 
en Akkerdistel tijdelijk zeer decoratief uitzien. De grote hoeveelheid biomassa geeft echter door 
schaduw op de bodem een vlak wortelstelsel en een zeer onstabiele ondergrond. Vaak zie je in deze 
bermen vuilstort van tuinafval omdat het toch al een rommeltje lijkt. Na de bloei zijn de ruige bermen 
en taluds zeker niet attractief en heeft de Grote Brandnetel de overhand. Op taluds spoelt vaak de 
toplaag weg bij hevige regenval. Ruige bermen geven veel insporing doordat ze zacht zijn.
De ruige bermen komen in Wageningen relatief maar sporadisch voor. De hoeveelheid ruige bermen 
zal toenemen als meer bermen worden geklepeld zonder afvoer van het maaisel of de bermen te laat 
worden gemaaid. Omdat de ruige berm erg past bij het beeld van de polderwegen kan het beheer 
ook op het behoud van dit beeld worden afgestemd.

Beheer
Verruigde bermen zijn alleen om te vormen naar soortenrijker hooiland door afvoer van 
voedingsstoffen. Als de ruige berm een ruige berm moet blijven dan volstaat 2 x per jaar klepelen en 
laten liggen van de vegetatie. Een niet te ruige fluitenkruid berm kan in stand blijven door maaien en 
afvoeren na de zaadzetting van het fluitenkruid.
Om een verruigde berm om te vormen naar een stabiele soortenrijke berm dan verschralen door 
maaien en afvoeren net na de bloei van het fluitenkruid en een 2e keer voor 1 oktober. Indien de 
hoeveelheid Grote Brandnetel en Fluitenkruid afneemt kan de maaidatum naar een latere datum 
verschuiven. De tijdstermijn om een soortenrijk grasland te bereiken is afhankelijk van de mate van 
verruiging en de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. 

Ruigte H1
Bramen
Bos

Ruigte

Pionier

Niets doen  2 tot 3 x maaien/
afvoeren

Klepelen
Maaien zonder afvoeren

Afschrapen bovenlaag
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Hooiland 
Hooiland wordt voor de monitoring onderverdeeld in:
 •   Bermen en droge taluds.
 •   Zomen en natte taluds.

De bermen, taluds en zomen zijn verder onderverdeeld in:
 •   H1 - Soortenarm hooiland
 •   H2 - Minder soortenarm hooiland
 •   H3 - Soortenrijk hooiland.
 •   H1 - Soortenarme zoom/oever
 •   H2 - Mindersoortenarme zoom/oever
 •   H3 - Soortenrijke zoom/oever

In zeer versimpelde vorm komt de indeling neer op het volgende:

Hoewel het buiten niet helemaal hetzelfde oogt zijn ook de zomen en natte taluds gewaardeerd 
volgens deze H1, H2, H3 methode. Enerzijds omdat een methode voor dit soort zomen er nog niet is, 
en anderzijds om  eenvormige waardering te krijgen van gemaaide groenvlakken. 

H1 - Soortenarm hooiland
De soortenarme hooilanden komen door de hele stad en buitengebied voor. Het is het stadium van 
een verschraalde ruige berm of een minder soorten arme berm die niet meer wordt verschraald. Ook 
nieuwe bermen en taluds die ingezaaid zijn met voornamelijk Engels Raaigras en Glanshaver vallen 
onder de soortenarme bermen. Dit zijn bermen die door een verschralingsbeheer om te vormen 
zijn naar een soortenrijkere bloemrijke berm. De soorten die dominant zijn in een H1 zijn het Engels 
Raaigras, Glanshaver, Kropaar, Kruipende en Scherpe Boterbloem, Madeliefje en Paardenbloem. Deze 
bermen kenmerken zich door weinig kleur door het ontbreken van bloemen. Typisch in Wageningen 
is dat ze meest weinig biomassa geven. 

Beheer van een H1
Als voor de soortenarme berm, H1 het streefbeeld is dan volstaat 1 x per jaar maaien en afvoeren van 
vegetatie om het in dit stadium te behouden. Er mag dan lokaal ook wel wat maaisel blijven liggen. 
Het tijdstip van maaien is niet zo belangrijk als het maar is voor 1 november om insporing en groei 
van Akkerdistel te voorkomen. 

H1 H2 H3
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H2 - Minder soortenarm hooiland
De minder soortenarme bermen en taluds hebben ook het Engels Raaigras, Glanshaver, Ruw 
Beemdgras als dominante soorten. De dominantie van deze soorten is echter beduidend minder dan 
van de soortenarme bermen. Witbol kan in dit stadium ook nadrukkelijk aanwezig zijn. Meestal heeft 
dit te maken met het overgangsstadium naar een H3. Het aantal plantensoorten (15 – 20 ) is 2x zoveel 
als van de soortenarme berm ( 5 – 10 ).
Het grote verschil met een H3 is dat de soorten vleksgewijs aanwezig zijn. Bij een H3 is er een 
uniforme menging van soorten. Bij de H2 komen tussen het gras diverse bloemsoorten voor. De 
hoeveelheid biomassa is minder dan bij de H1. De kleur is ook meer van diep groen bij de H1 tot 
groen/geel bij de H2.

Beheer van een H2
Als voor de minder soortenarme berm, H2 het streefbeeld is dan volstaat 1 x per jaar maaien en 
afvoeren van vegetatie om het in dit stadium te behouden. Maaien voor 1 oktober. 
Vanuit een instabiele H2 dient consequent gemaaid en gehooid te worden om er voor te zorgen dat 
de H2 in dit stadium blijft en overgaat naar een stabiele H2. Een teruggang naar een H1 is anders 
reëel. Het is beter om een instabiele H2, 2x te maaien en te hooien totdat deze stabiel is om daarna 
over te gaan op 1 x per jaar maaien en afvoeren. De positie en het voedselaanbod van een talud kan 
zodanig zijn dat een stabiele H2 het streefbeeld is. Een H3 is meestal niet te realiseren bij een groot 
voedselaanbod of op een naar het noorden gepositioneerd talud.
Vanuit een stabiele H2 met een laag voedselaanbod en een op het zuiden gepositioneerd talud of op 
een berm is door 2 x per jaar maaien en afvoeren de H3 redelijk eenvoudig te realiseren. 

H2
Ruigte

H1

Klepelen
Niets doen

2 x maaien/afvoeren
Voorjaar: mei
Najaar: eind sept/okt

1 x maaien/afvoeren
te laat maaien

H1

H3

H3

H1

H2

Klepelen
Niets doen

2 x maaien/afvoeren
Voorjaar: juni
Najaar: eind sept/okt

2 x maaien/afvoeren
Zomer: half juli/half aug
Najaar: eind sept/okt

Te laat maaien bij 2 x  
maaien/afvoeren

H2

H2
Weinig 

biomassa
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H3 - Soortenrijk hooiland
Soortenrijke bermen en taluds herbergen een groot aantal plantensoorten van schrale hooilanden. 
Dominante soorten zijn Reukgras, Knoopkruid, Margriet, Veldzuring, Echt Walstro, Rode Klaver. 
Kenmerkend voor deze bermen en taluds is de mate van vegetatie. Bij een stabiele H3 is de 
hoeveelheid biomassa beduidend minder dan van de H1 en H2. Kenmerkend voor een H3 vegetatie 
is ook dat de ondergrond stevig doorworteld is. H3 bermen en taluds hebben weinig last van erosie. 
De H3 is te herkennen aan het kleurenspectrum van aanwezige bloemen en de typische geur van het 
Reukgras als de berm gehooid wordt. In de stabiele H3 kan het z.g.n. sinusbeheer ingezet worden 
als beheermaatregel. Bij deze vorm van beheer wordt het maaien afgestemd op het voorkomen van 
vlinders en insecten. Voor 15 tot 20% van de oppervlakte blijft de vegetatie staan tot de volgende 
ronde waarbij op een andere plek 15 – 20% gespaard blijft.
 
Ingezaaide bermen en taluds met een H3 mengsel geeft nog geen classificatie van een soortenrijke 
berm of talud. Er zijn een paar essentiële soorten en kenmerken die meestal in deze ingezaaide 
bermen en taluds worden gemist. Dit is vooral het Reukgras en een goed doorwortelde bodem. Deze 
bermen en taluds worden gekarakteriseerd als een pioniervegetatie of als een instabiele H3. Door een 
fout beheer zie je deze instabiele H3 vaak overgaan in een soortenrijke ruigte. 

Beheer van een H3
Instabiele H3, 2 x maaien en afvoeren. Eerste keer na 1 juli, 2e keer voor 1 november.
Stabiele H3, 1 x maaien en afvoeren in het najaar.

H3

H3

H3

H2

Te laat maaien bij 1 x 
maaien/afvoeren.
Of gebruik maaizuigcombinatie

1 x maaien/afvoeren
Nazomer: eind aug/begin sept

1 x maaien/afvoeren
Nazomer: eind aug/begin sept
15 - 20% laten staan

2 x maaien/afvoeren
Zomer: half juli/half aug
Najaar: eind sept/okt

Stabiele H3 met Knoopkruid, Reukgras,  
Wilde Peen, Rolklaver.

H3

H3

H3

Plaatselijk 
ruig

Met maaien 
voor vlinders
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Beheer bermen en droge taluds

Type Te realiseren Werkzaamheden

Ruigte Ruigte Klepelen of maaien zonder afvoer

H1 2 tot 3 x maaien/afvoeren

Bramen/bos Niets doen

Pionier Afschrapen en loskrabben van de bovenlaag

Pionier Ruigte Te laat maaien
Niet maaien of Klepelen

Pionier Oktober: Maaien/afvoeren en
loskrabben van de bodem

H1 1 x maaizuigcombinatie

H2/H3 1 x maaien/afvoeren nazomer

H1 Ruigte Klepelen of Niets doen

H1 1x maaien/afvoeren
te laat maaien

H2 2 x maaien/afvoeren
Voorjaar: mei
Najaar: eind september/oktober

H2 H1 1x maaien/afvoeren
Klepelen of Niets doen

H2 Te laat maaien bij 2x maaien/afvoeren

H3 2x maaien/afvoeren 
Voorjaar: juni
Najaar: eind september/oktober  

H2 weinig 
biomassa

H3 2x maaien/afvoeren 
Zomer: half juli – half augustus
Najaar: eind september/oktober  

H3 plaatselijk 
ruig

H3 2x maaien/afvoeren 
Zomer: half juli – half augustus
Najaar: eind september/oktober  

H3 H2 Te laat maaien bij 1x maaien/afvoeren
Of gebruik maaizuig

H3 1x maaien/ afvoeren
 Nazomer: eind augustus – begin september

H3 met maaien 
voor vlinders

H3 1x maaien/ afvoeren
 Nazomer: eind augustus – begin september
15 - 20% laten staan

 

BEHEER SAMENGEVAT



Ad Schoutens advies & begeleiding    www.gebiedsuitvoerder.nl     Tel. 06-119 272 83 14

rapportage Monitoring en beheer extensief beheerde grasvlakken

Beheer oevervegetaties

Type Te realiseren Werkzaamheden

Geen riet
Meer of minder 
bloemrijk

Geen riet
Meer of minder bloemrijk

1x per jaar maaien in oktober, maaisel 
afvoeren

Bramen / bosrand/ruigte Niets doen of maaisel laten liggen

Rietoever ruig met 
bv dotterbloem

Rietoever ruig met bv 
dotterbloem

1x per jaar maaien in oktober, maaisel 
afvoeren

Bramen / bosrand Niets doen

Riet Riet 1x per 2 jaar maaien in oktober
Oud riet voor o.a. karekiet

Geen riet In het water door zomermaaien het riet 
uitputten
Op het land moeilijk weg te krijgen -> 3 x 
maaien voor de langste dag en daarna een 
maairegime van 2x per jaar (meemaaien met 
aanliggende berm)

Bramen / bosrand Niets doen
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Beheer in de vorm van de poster
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Bloemrijke bermen kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Wageningen. Ze zijn 
een belangrijk onderdeel van de samenhangende groenstructuur. 
Daarnaast: 
 •   leveren bloemrijke bermen een positieve bijdrage aan de beleving van de stad
 •   voelen bewoners zich meer betrokken bij hun leefomgeving dan bij ruige bermen
 •   is een bloemrijke berm minder gevoelig voor belasting door voertuigen
 •   is het maaien van bloemrijk bermen op termijn goedkoper dan in stand houden van ruigte.
 •   kunnen bloemrijke bermen bijdragen aan het bestrijden van plagen.

Bloemrijke bermen ontstaan op kleigrond door voedingsstoffen af te voeren door te maaien en te 
hooien. In bermen met minder voedingsstoffen hebben ruige grassen en brandnetels geen kans 
en bloeiende planten juist wel. In bosgebied als Wageningen Hoog zie je veel bermen met een 
bosvegetatie.

Samenvatting resultaten
•   Op stadsniveau is de stad zeker niet ruig 

te noemen. Daar waar ze wel voorkomen 
passen ze goed in het landschapsbeeld. 
Brandnetelbermen komen maar op een paar 
locaties voor en ook het vegetatietype H1 komt 
niet veel voor. Dit betreft met name grotere 
groenvlakken met bomen. 

•   In doorgaande bermen langs wandel- en 
fietspaden en polderwegen is het aandeel 
ruigte lokaal aanwezig maar er liggen ook hele 
mooie H2 bermen bij. 

•   Onder alle Eikenbomen zowel binnen- als 
buiten de stad staat erg weinig biomassa en is 
het vegetatietype minimaal H2.

•   Stinzenbeplanting zoals in de bermen van de 
Generaal Folkesweg staat altijd leuk. 

  
 

Samenvatting
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•   De Essenbeplanting gaat vermoedelijk 
allemaal dood a.g.v de Essentaksterfte. Door 
herinrichting van deze vlakken ontstaan 
mogelijkheden om variatie aan te brengen in 
hoogten, nat en droog waardoor ook variatie 
in vegetatie ontstaat. 

•   Geheel Wageningen Hoog is schraal en 
bestaat het vegetatietype voornamelijk uit 
schrale bosvegetatie. 1x maaien per jaar is 
hier voldoende.

•   Langs veel vijverpartijen komt Riet vanuit de teen van het talud het talud en de berm opgegroeid.

•   Er komt veel Reuzenbereklauw en Japanse en Boheemse duizendknoop voor. Reuzenbalsemien 
komt sporadisch voor.
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Aanbevelingen

Voor bloemrijke bermen
 •   Het inzetten  van een maai-zuigcombinatie beperken tot de ruige, soortenarme bermen. De 

andere   bermen maaien en hooien.
 •   Keuze maken in wat voor soort berm wil Wageningen. Ben bij bepaling van het beheer 

uitgegaan van een gewenst vegetatietype om te komen tot een bloemrijke berm. Maar kiezen 
we voor mooie ruige Fluitenkruid bermen in de polder of bloemrijke H2 bermen? Bloemrijke H3 
in de stad of lokaal mag ruig ook? Dan kan ook het beheer bepaald worden. 

 •  Op de bloemrijke H3 bermen inzetten van gefaseerd beheer.

Rietvegetaties
 •   Stadsbreed bekijken waar Riet wel/niet gewenst is. Dit in de vorm van een aparte rapportage 

waarin opgenomen kan worden  om riet op diverse locaties terug te dringen. 

Beheer van exoten
 •  Bestrijden van Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en de invasieve Duizendknopen.

Voor gazon
 •   Bij gazons, in de tijd dat de paardenbloemen bloeien, een maaibeurt overslaan zodat de 

paardenbloemen tot bloei kunnen komen als stuifmeelbron voor bijen en insecten. 
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Pioniervegetatie    

Echte kamille      
Herderstasje      
Straatgras      
Kweek      
Vogelmuur      
Akkerdistel      
Brandnetel      
melkdistel (gekroest)      
grote klaproos      
Paarse dovenetel      
Schijfkamille      
Varkensgras      
Ruigte    

Akkerdistel      

Grote Brandnetel      

Bereklauw      

Kweek      

Fluitekruid      

Grote vossestaart      

Kleefkuid      

Kropaar      

Smeerwortel      

W1 Beemdgras-raaigrasweiden aantal soorten 5-10  

Engels raaigras      
Ruw Beemdgras      
Kweek      
Paardebloem      
Vogelmuur      
Kruipertje      
Fioringras      
Kropaar      
Grote weegbree      
Herderstasje      
Straatgras      
Varkensgras      
W2 Soortenarme kamgrasweide aantal soorten 10 - 20  

Engels raaigras      
witte klaver      
rood zwenkgras      
zachte ooievaarsbek      

Fioringras      
Kropaar      
Madeliefje      
Paardebloem      
W3 Soortenrijke kamgrasweide  aantal soorten 30 - 40  

Fioringras      

Kamgras      

kleine klaver      

Rood zwenkgras      

Smalle weegbree      

Biggekruid      

engels raaigras      

Gewoon struisgras      

Soortenlijsten
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Gewoon duizendblad      

Knolboterbloem      

Madelief      

Timotheegras      

Vertakte leeuwetand      

Witte klaver

H1 soortenarm hooiland  aantal soorten 5-10  

Glanshaver      

Kropaar      

Ruw Beemdgras      

Kruipende boterbloem      

Engels raaigras      

Rood zwenkgras      

Madeliefje      

Paardebloem      

Scherpe boterbloem      

H2 minder soortenarm hooiland  aantal soorten 15 - 20  

Glanshaver      

Kropaar      

Ruw Beemdgras      

Kruipende boterbloem      

Engels raaigras      

Rood zwenkgras      

Madeliefje      

Paardebloem      

Scherpe boterbloem      

H3 soortenrijk hooiland  aantal soorten 30 - 40  

Echt walstro      

knoopkruid      

Margriet      

Reukgras      

Veldzuring      

Glad walstro      

smalbladige wikke      

Viltig kruiskruid      

Wilde peen      

Gestreepte witbol      

Gewone hoornbloem      

Kleine klaver      

Kropaar      

smalbladige weegbree      

trilgras      

Zachte dravik      

Agrimonie      

Marjolein      

Kleine pimpernel      




