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Praktijkdag 

Natuurkansen in beheer 

Biodiversiteit en maaibeheer 

Biodiversiteit is belangrijk en staat steeds meer in de belangstelling. Hoe 

kan je deze vergroten met een goed beheer? De praktijk van goed maai-

beheer in bermen, parken en graslanden staat centraal. U leert welk 

maaibeheer de biodiversiteit kan vergroten en discuteren over de prak-

tijkmogelijkheden. Deze dag is gericht de openbare ruimte en natuurge-

bieden. 

  

Na deze dag heeft u: 

✓ Meer kijk op verschillende biotopen en microklimaat die een belangrijke rol spelen 

bij natuurwaarden 

✓ Een beeld van succesfactoren in het maaibeheer die biodiversiteit helpen 

✓ Inzicht in verschillende mogelijkheden en praktijkkeuzes 

✓ Inspiratie voor aanpassingen in uw eigen beheer 

Deze dag bestaat uit: 

• Hele dag excursie door een gevarieerd gebied 

• Uitleg over milieufactoren en inrichting, die het gewenste beheer bepalen 

• Toelichting op factoren waarin met beheer gestuurd kan worden om meer biodi-

versiteit te realiseren 

• Veel voorbeelden en discussie over maaibeheer die de natuurwaarden verhoogt 

•   



 

      

 

 

 

 

 

Bepalen uitgangssituatie 

Er wordt eerst gekeken naar bodemtype, vochtigheid en historie van een gebied. Daarna volgt de 

samenstelling van de  huidige vegetatie. Dit wordt gedaan op basis van het algemene beeld, pro-

ductiviteit en met hulp van enkele kenmerkende plantensoorten. We bepalen wat het huidige gras-

landtype is, naar wens in meer of minder detail. We vergelijken in het veld diverse graslandtypes 

met elkaar en bekijken kenmerkende soorten planten en dieren. Welke indicatieve soorten zijn er 

al aanwezig? 

 

Bepalen doelstelling 

Daarna kijken we naar de doelstelling van het maaibeheer in het algemeen en van de plek speci-

fiek. Met het huidige graslandtype, de bodem, vocht en voedselrijkdom bepalen we welke grasland-

types er zouden kunnen groeien. Welke gids-, doel- of ambassadeurssoorten kunnen we gebrui-

ken?  

 

Welk beheer 

Door de frequentie en het tijdstip van maaien slim te bepalen, kan het gewenste graslandtype be-

reikt worden. Hoe vaak moet er gemaaid worden, in welke week en met welke machine? Hoe ga je 

om met gefaseerd maaien en is sinusmaaien een optie? Hierbij komt ook communicatie aan bod. 

Wat kan je met je maaisel doen? Is maaisel een afvalstof of een grondstof? Welke kosten zijn hier 

mee gemoeid en kan daarop bespaard worden?  

Om het gewenste graslandtype sneller of optimaler te krijgen, is het mogelijk om door te zaaien 

met een goed afgestemd zaadmengsel. Wanneer is dit gewenst en mogelijk en welk zaadmengsel 

kunnen we dan het best gebruiken? 

 

Evaluatie en bijsturen 

Tenslotte wordt besproken hoe snel veranderingen te verwachten zijn. Er wordt gediscuteerd over 

hoe het maaibeheer het beste geëvalueerd en bijgestuurd kan worden. Hoe organiseer je dat? Ga 

je de vegetatie monitoren of juist de fauna? Of wordt gekeken naar de ontwikkeling van biotopen 

in het algemeen? Kortom een praktijkdag die alle aspecten belicht. 
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Meer informatie en aanmelden op www.naturio.nl 
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