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Groen in de stad als oplossing voor…….



Levende stad = stad met biodiversiteit



Politiek wil een groene stad met

oog voor klimaat…………….en 

biodiversiteit?



In de laatste 30 jaar is ¾ van alle insecten 
verdwenen.

Hoe slecht gaat het met de biodiversiteit?



Noodzaak; hoe slecht gaat het?

Het agrarische landschap –

het domein van de boeren:

• Al lange tijd verdwenen

Natuurgebieden –

het domein van 

natuurbeheerders:

• Soortenrijk, maar                                           

wel achteruitgang

Stedelijk gebied  -

het domein van gemeenten en 

groenvoorzieners:



Wist je dat?
• Er wel 358 verschillende soorten wilde bijen leven in 

Nederland?

• Het heel slecht gaat met die verschillende soorten wilde 

bijen?

• Deze wilde bijen (naast honingbijen) voor een groot deel 

zorgen voor bestuiving van ons voedsel en dus heel 

belangrijk zijn?

• Dit probleem serieus genomen moet worden!

• Jij als groenprofessional hier echt                                                                 

iets aan kan doen!



Wilde bijenbeheer

=

Insectenbeheer

=

Biodiversiteit

Biodiversiteit



Kansen voor biodiversiteit



• Dit is een tekst die wordt ingevoerd 

met het lettertype Soho. 

• U kunt de achtergrondfoto vervangen.

• Klik op de foto en druk op Delete.

• Voeg de nieuwe foto in.

• Klik met de rechtermuisknop op de foto 

en kies de optie Naar Achtergrond. 

Beheer voor 
een “Levende stad”
of (rand)stedelijke omgeving



Wat weet je er al van?

• Wat hebben wilde 

bijen/insecten nodig om te 

overleven?

• Hoe kun je dat realiseren 

in de openbare ruimte?

Bron: naturalis.nl
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Bijvriendelijk beheer = ecologisch beheer

Als de vegetatie volledig wordt gemaaid, afgezet of gesnoeid 

is dat voor insecten en dus zeker (de plaatsgebonden) wilde 

bijensoorten rampzalig.              

Daarom beheer je:

• gefaseerd: je laat bewust een deel van de vegetatie met 

rust. 

• gedifferentieerd: je beheert gelijksoortige vegetatie op 

verschillende manieren.

• flexibel: het beheertijdstip wordt bepaald door de vegetatie.

Beheer



Bij gefaseerd beheer laat je bewust een deel van de vegetatie met rust, 

deze ga je op een later/ander tijdstip maaien, afzetten of snoeien. 

Gebruik flexibele maaimomenten.

Beheer: gefaseerd



Gedifferentieerd beheer betekent dat je gelijksoortige 

vegetatie op verschillende manieren (gefaseerd) beheert.

Beheer: gedifferentieerd

20 x per jaar gemaaid

2 x per jaar gemaaid

1x per 2 jaar gemaaid



Minder maaien =  meer kans op kruidachtige bloemplanten die 

zich zaaien. 

Het aantal keren dat jaarlijks wordt gemaaid én het tijdstip van 

maaien (na zaadvorming) 

Beheer: bloemrijk grasland



Verschralen: wel of niet doen?

Beheer



Beheer

Veel gras en weinig kruiden: eerste maaibeurt “vroeg”. 

Dus tweede helft mei/ eerste week juni. 

Dat vertraagt de hergroei van de grassen

.

.



Door op het juiste tijdstip te maaien, kun je 

de gras-kruidenverhouding beïnvloeden. 

Zolang de hoog productieve grassen 

dominant zijn, is twee en soms zelfs drie 

keer maaien per jaar wenselijk. 

Beheer

Foto: Jaap Graveland



Verkeerd beheer



Beheer: sinusbeheer



Beheer: sinusmaaien

Foto: Anthonie Stip, De Vlinderstichting



Beheer
Tweede maaibeurt sinusmaaien: alles binnen het eerste pad wordt gemaaid.



Beheer
Vierde maaibeurt sinusmaaien: alles binnen het tweede pad wordt gemaaid.



Beheer: ruigte

Houtige opslag moet regelmatig worden afgezet. éénmaal per 

2-5 jaar in de late herfst of in de winter gemaaid. 

Doe dit wel gefaseerd!



Beheer: snoei vaste planten



Beheer: vaste planten
.



Beheer: maaien en afvoeren

Minder voeding = 

andere concurrentieverhouding



Beheer: maaien en niet afvoeren

Als je klepelt en niet afvoert…….. krijg je “ruw gras”, een ruige 

vegetatie..



Het totale bodemleven wordt door deze ingreep 

verstoord.

Beheer: toplaag afvoeren?!



Beheer: niet te zware machines!

• rijden ondergrondse bodemnesten kapot

• rijden vegetatie met rupsen en eitjes kapot

• verdichten de bodem: ook schadelijk voor planten

• maken de bodem voor veel gravende insecten 

jarenlang ontoegankelijk



GEEN chemische bestrijdingsmiddelen

Bloem bezoekende insecten zijn zeer 

gevoelig



Bestekken en biodiversiteit 

in de stad



Tussendia

Bedankt!


