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Natuurlijk Groenbeheer 
in Eindhoven:

Maaibeheer stedelijk gebied en 
wegbermen

Maaibeheer natuurterreinen

Bosbeheer/ 
Landschapselementen

Beheer Poelen

WVTTK

• Graslanden ca 600 ha

• Bos & Beplanting ca 600 ha



Stel je wil:

Enorme variatie in landschap

Duurzaam lokaal hergebruik
van vrijkomend hout

Energieproductie in combinatie
met natuurbouw/beheer

Zeer gevarieerde flora en fauna

Zeer divers landschapsbeheer

Waardevol bijenlandschap

Waterberging in het terrein



Maar je zit net even zonder

• Budget

• Beheerplan

• Beheerpakket

• Natuurdoeltypen

• Ecologen

Wat dan?



Valt er wat te leren uit het verleden: Grote 
diversiteit door kleinschalig gevarieerd beheer, 
zonder ecologische kennis of beheerplan



Leverde een dergelijk landschap op..



In plaats van dit..



Bij “eentonige” inrichting 
moet beheer heel 
gevarieerd zijn om 
variatie/diversiteit te 
krijgen

Beheer

Inrichting





Bij gevarieerde inrichting 
kan beheer een stuk 
eenvoudiger om gelijk 
resultaat te krijgen

Inrichting

Beheer

(eenmalige) Inrichtingskosten gelijk,
( jaarlijks terugkerende) Beheerkosten 
stuk lager



Biodiversiteit / 
Duurzaamheid 

Beheerkosten

Vaste planten( € 4,50)

Heesters( € 1,80)

Bosplantsoen( €1,25)

Gazon (€ 0, 50)

Extensief gras ( € 0,15)

Bos ( €0,09)

Bos ( €0,09)

Extensief gras ( € 0,15)

Bosplantsoen( €1,25)

Gazon (€ 0, 50)
Heesters( € 1,80)
Vaste planten( € 4,50)

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24582

Zie ook deze link:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24582


Maaibeheer graslanden

Van Gazon naar extensief
Eindhoven: 
( zandgrond, al langer maaien en afvoeren)

Prijs per m2 is ca 1/3 tot 1/4 
van gazonmaaien

Nauwelijks blad ruimen
Beter voor bomen
Minder maaischade
Minder bodemverdichting
Meer waterbuffering stortbuien 
Meer opvang fijnstof

Verschraling
Toename van soortenrijkdom
Meer biodiversiteit 



Maaibeheer stedelijk gebied
en wegbermen

1 sept  tm 1 nov

15 mei tm 1 juli

1 mei tm 15 mei

Maaiperiode

Maaifrequentie

1, 2 of 3 keer
2 keer met of zonder meterstrook

Vrij eenvoudig beheer, wel veel 
variatie door relatief kleine 
eenheden en afwisseling in 
maatregelen



Maaibeheer Natuurterreinen

11 maaifrequenties
Hier meer maatwerk, eerst 
onderzoek naar beste maatregel

Maar: Variatie  waar mogelijk

Betaalbaar door voordeel op 
ander werk



Maaibeheer stedelijk gebied 
en wegbermen

Maaien en ruimen maaisel
Ofwel ( ca 70%) ruimen na ca 5 dagen
Ofwel ( 30%) maaizuigcombinatie

-minder verkeersbewegingen
-minder brandstof
-minder bodemverdichting



15 % per 
maaibeurt laten 
staan



Ca 15 % van een te 
maaien gebied 
laten staan

Mag ook in meerdere 
delen

Bij voorkeur in zonnige delen,  
liever niet onder bomen

bloemrijke delen  voor een deel 
meemaaien, niet altijd laten staan

Niet in hele dunne 
stroken

Mag in allerlei vormen

Indien mogelijk over 
gradient verdelen

Niet tegen verharding 
of op uitzichthoeken

Deze kaart dient maaier bij te hebben



51 02 21 Gefaseerd maaien 2e en 3e maaironde ( Bestekstekst)

01 In aaneengesloten te maaien locaties met een totaal oppervlak vanaf ca 1000 m2 dient ca 15% 
van het te maaien oppervlak te worden overgeslagen tbv flora en fauna.

02 Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder opslag of ruigtekruiden

03 Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen door de maaier ter plaatse te bepalen

04 Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding
gemaaid te worden.

05 Houtige opslag dient altijd gemaaid te worden

06 Ruigtekruiden zoals akkerdistel, ridderzuring, brandnetel, berenklauw en braam dienen altijd 
gemaaid te worden

Achterzijde maaikaart 15%-regel, relevante besteksteksten



Voorbeeld van resultaat 15%-regel



2013

2017

Voorbeeld van omvorming gazon naar 
extensief maaibeheer, bezuiniging!



2012

2017

Voorbeeld van omvorming gazon naar 
extensief maaibeheer, bezuiniging!



Meer waterbuffering 
piekbuien 

Aanpassing Rioolstelsel 
Eindhoven:
Kost honderden miljoenen

Deels te voorkomen door 
andere inrichting, 
klimaatadaptatie als sponsor 
voor groen!



Meer waterbuffering van piekbuien,
Gesponsord door waterbeheer 

Voorbeeld : wateropvang in bermen, 
betaald uit waterbudget









Inzaaien bermen



Inzaaien bermen, snelle verandering van de
soortensamenstelling, reclame voor graslanden







Bosbeheer
landschapsbeheer

Variatie door dunning
hakhout, knotten

Dood hout stimuleren

Houtoogst drukt soms de 
kosten, 
Is geen doel op zich.

Iets niet doen is gratis…



Overal proberen staan en liggend 
dood hout in beplantingen te krijgen



Gebruik maken van bijv stormschade, 
niet te veel opruimen maar zien als 
kans





Toename (zeer) zeldzame soorten 
door dood hout, Vermiljoenkever en 
Grote Fopblaaskop



Eenvoudige variatie

Gazon omgevormd naar 
verbindingzone met extensief 
maaibeheer, gratis uitgevoerd 
door aannemer in ruil voor 
zwarte grond



Eenvoudige variatie

Eenvoudig beheer in grote vakken, 
maar wel variatie door spreiding in 
startjaar/jaar van uitvoering.



1

2

3

6

5

4

vak Jaar uitvoering  1e

ronde
Daarna 
permane
nt

Uitvoering : augustus of september opdrachtgever

1 2018 2020 1 keer per 3 jaar, startjaar 2020, daarna  2023 Gem Eindhoven

2 2019 2021 1 keer per 3 jaar, startjaar 2021, daarna 20 Gem Eindhoven

3 2018 2022 1 keer per 3 jaar, startjaar 2022 Gem Eindhoven

4 2019 2022 1 keer per 3 jaar, startjaar 2022 Gem Eindhoven

5 2018 2020 1 keer per 3 jaar, startjaar 2020 Gem Eindhoven

6 2019 2021 1 keer per 3 jaar, startjaar 2021 Gem Eindhoven

7 2018 2019 Jaarlijks 50 % maaien en afvoeren, zijde’s om en om of in 
vakken

Waterschap

7



• Niets doen kost niets ( behalve wilskracht..)

• Variatie verkrijgen door inrichting door meeliften op andere projecten

• Variatie in beheer door niet te grootschalig werken.
Maaibeheer: grens aan variatie in frequentie en maatregelen ivm kosten

• Waterproblematiek/ klimaatadaptatie als sponsor voor inrichting en beheer !

Doe niet te moeilijk, maar begin!  Beter spijt van iets gedaan dan van niets gedaan 



Groenbeheer in Eindhoven:


