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Faunavriendelijk dijkbeheer en faunaverrijkende maatregelen
1.

Inleiding

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. In 27 jaar tijd, tussen 1989 en 2016, is in 63 beschermde
natuurgebieden in Duitsland de totale biomassa vliegende insecten met 76% procent afgenomen
(Hallmann et al., 2017). De Vlinderstichting constateert aan de hand van het Landelijk Meetnet Vlinders
een zelfde negatieve trend voor de dagvlinders. Zie Figuur 1. Al in 2013 liet de Vlinderstichting weten dat
de graslandvlinders sinds 1990 met 50% zijn afgenomen in Europa. In Nederland staat inmiddels meer dan
de helft van de vlinders op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De afgelopen vijftig jaar zijn er al twintig
vlindersoorten uitgestorven. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt te verdwijnen uit
Nederland.
Figuur 1. Ontwikkeling van de totale biomassa aan vliegende insecten en het aantal vlinders tussen 1992 en
2016.

2.

Oorzaken van achteruitgang van de insectenfauna en vlinders in het bijzonder?

Geschikte plekken verdwijnen
Bron: Vlinderstichting
Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het
stedelijk gebied leven verschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en
ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland. Tegenwoordig
zijn veel bloemenweides verdwenen als gevolg van ruilverkaveling en intensivering van het agrarisch
gebruik. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. Veel geschikte plekjes hebben plaats
moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw.
Barrières
Veel nog wel geschikte plekken voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een
probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te
grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort
ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.
Traditioneel maaibeheer
In het ‘traditionele’ maaibeheer wordt het terrein in een kort tijdbestek gemaaid, voedsel en dekking
verdwijnen en eitjes, rupsen en poppen worden vernietigd of afgevoerd. In bijna alle graslandvegetaties
waar een gemechaniseerd maaibeheer wordt uitgevoerd, is een achteruitgang bij diverse diergroepen
geconstateerd. Met ander maaibeheer kunnen deze problemen worden voorkomen.

3.

Achteruitgang tegengaan door aanpassing dijkbeheer

Minder vaak maaien
Minder vaak maaien is een eerste stap in de goede richting. De meeste planten kunnen er niet tegen
wanneer zij wekelijks gemaaid worden. Alleen gras heeft daar geen last van. Bovendien kunnen planten
niet gaan bloeien wanneer zij steeds kort worden afgemaaid. Vlindervriendelijke terreinen worden
daarom maar een of twee keer per jaar gemaaid. Deze zijn dus veel ruiger dan gemaaide terreinen, maar
ook kleurrijker. Gelukkig is dit op de meeste dijken in Nederland al de praktijk.
Gefaseerd maaien
Maaien is belangrijk, want zonder maaien groeit terrein helemaal dicht en verdwijnen de bloemen. Bij het
gefaseerd maaien blijft een deel van de vegetatie ongemaaid, dit deel wordt bij de volgende maaibeurt
meegenomen.
Sinusbeheer
Een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer is sinusbeheer. Door het grasland op
zo'n manier te beheren, creëer je enorm veel variatie op een klein stukje, wat goed is voor veel vlinders,
bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Zo ontstaat er een grasland waar op elk moment van het jaar voor
elk wat wils is.
Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met een slingerende maaipaden,
zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat
uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in
één methode.

4.

Praktijkvoorbeelden van faunavriendelijk dijkbeheer bij Waterschap Rivierenland

In het oostelijk rivierengebied liggen nog enkele dijktrajecten met een bijzondere dijkflora:
 Zuidelijke Waalbandijk tussen Weurt en Winssen (dijkring 41)
 Zuidelijke Waalbandijk tussen Millingen en Nijmegen (dijkring 42)
Voor beide trajecten zijn onderhoudscontracten afgesloten met partijen die natuurvriendelijk dijkbeheer
toepassen. Omdat dit natuurvriendelijk, vaak kleinschaliger dijkbeheer duurder is dan het traditionele
grootschalige dijkbeheer zijn de beheer- en onderhoudsvergoedingen voor deze dijktrajecten hoger dan
voor de overige dijken.
Zuidelijke Waalbandijk tussen Weurt en Winssen (dijkring 41)
Vanwege de hoge actuele natuurwaarde is bij de afgelopen dijkverbeteringsronden (80er en 90er jaren
van de vorige eeuw) een aantal binnentaluds gespaard. Het betreft een aantal steile, zandige taluds met
een gunstige zuidexpositie. Hier bevindt zich nog de oorspronkelijke dijkvegetatie die voor de
grootschalige dijkverbeteringswerken nog op veel dijken voorkwam maar daar nu is verdwenen.
Deze waardevolle dijktaluds werden vroeger beheerd door Staatsbosbeheer maar worden nu al jarenlang
beheerd door Vereniging Landschapsbeheer Beuningen (VLB). Het beheer van de steile, zandige
binnentaluds bestaat uit eenmaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel. Dit maaien gebeurt relatief
laat in het jaar, na de bloei van de laatbloeier Wilde marjolein, die hier nog veelvuldig voorkomt, tezamen
met vele andere zeldzame plantensoorten.
De dijkvegetatie is zeer bloemrijk waardoor het op zomerse dagen gonst van de insectenactiviteit.

Zuidelijke Waalbandijk tussen
Millingen en Nijmegen
Vanwege de hoge actuele
natuurwaarde zijn bij de
afgelopen dijkverbeteringsronde
alternatieve vormen van
dijkverbetering toegepast. Zo is
op grote delen van het
binnentalud de oorspronkelijke
toplaag verwijderd en na de
dijkverbetering teruggelegd als
nieuwe toplaag. Hierdoor zijn alle
vegetatieve en generatieve
voortplantingsorganen (knollen, bollen, wortelstokken, zaden) behouden gebleven en heeft van daaruit
de oorspronkelijke vegetatie zich grotendeels kunnen herstellen.
Sinds de dijkverbetering
worden grote delen van de dijk
tussen
Millingen en Nijmegen
natuurvriendelijk beheerd door
de agrarische natuurvereniging
de Ploegdriever. Op de meest
waardevolle en meest
soortenrijke delen wordt
gefaseerd maaibeheer
toegepast. Dat wil zeggen dat
van een traject van 300 m
lengte elk jaar een stuk van 100
m lengte niet wordt gemaaid
tijdens de voorjaarsmaaibeurt
in juni. Elk jaar wordt een ander stuk niet gemaaid in juni. De overige dijken worden tweemaal per jaar
gemaaid met afvoer van het maaisel, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de periode
van bloei en zaadzetting van de aanwezige plantensoorten. Een plan voor de (nabije) toekomst is om
kleine stukken te laten overstaan in de winter die kunnen dienen als winterverblijfplaats voor tal van
insectensoorten. Vooralsnog lijkt hiervoor alleen toestemming te komen van het waterschap voor smalle
stroken of losse plekken langs het onderhoudspad aan de binnenzijde van de dijk.
Resultaat
In de zomer van 2017 zijn in beide dijktrajecten vegetatieopnamen gemaakt in de permanente
proefvakken die er liggen sinds circa 2000. Door vergelijking van de onderzoeksresultaten van 2017 met
die van eerder jaren moet blijken wat het effect is van het faunavriendelijk beheer op de dijkvegetatie.
Deze onderzoeksresultaten zijn nog niet beschikbaar.

5.

Praktijkvoorbeeld van faunavriendelijk dijkbeheer bij Waterschap Rijn en IJssel

Sinds 2015 past Waterschap Rijn
en IJssel op een aantal dijken
bijvriendelijk dijkbeheer toe
waarbij speciaal aandacht wordt
geschonken aan het maaibeheer
op de dijken ten gunste van bijen.
Dit bijvriendelijk beheer is gericht
op een optimale bloei van nectaren stuifmeelplanten als voedsel
voor honing- en wilde bijen.
Bijvriendelijk dijkbeheer is ook
gunstig voor andere
bloembezoekende insecten zoals
zweefvliegen, kevers en (nacht)vlinders.
Op de meest waardevolle en meest soortenrijke delen van dijkring 48 wordt gefaseerd maaibeheer
toegepast. Dat wil zeggen dat van een traject van 300 m lengte elk jaar een stuk van 100 m lengte niet
wordt gemaaid tijdens de voorjaarsmaaibeurt in juni. Elk jaar wordt een ander stuk niet gemaaid in juni.
De overige dijken worden tweemaal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel
Waar wel en waar niet?
De afgelopen jaren zijn er bij het
Waterschap Rijn en IJssel op alle
dijken in dijkring 47 tot en met 51
in totaal 250 vegetatieopnamen
gemaakt. Alle vegetatieopnamen
zijn op basis van de
soortensamenstelling en de
abundantie van de soorten
ingedeeld in de kwaliteitsklassen
goed, matig, slecht en zeer slecht
(conform VTV2006).
In het voorjaar van 2015 is een
selectie gemaakt van dijkvakken
met een goede (en matige)
kwaliteit waar gedurende 3 jaar bijvriendelijk dijkbeheer is toegepast. Dit hield in dat de
voorjaarsmaaibeurt werd overgeslagen zodat alle grassen en kruiden de kans kregen te bloeien en zaden
te vormen.
De geselecteerde dijkvakken hebben een soortenrijke en bloemrijke vegetatie. Waar alleen wordt
gemaaid bestaat de vegetatie uit soortenrijk, bloemrijk hooiland (vegetatietypen H2 en H3), bij beweiding
met schapen bestaat de vegetatie uit soortenrijke kamgrasweide (vegetatietypen W2 en W3).
Uitgangspunten
Bij de invoering van bijvriendelijk dijkbeheer zijn een aantal uitgangspunten belangrijk:
 De grasbekleding op de dijk moet erosiebestendig blijven om hoogwater te kunnen keren.
Daarom moet verruiging en een te open grasmat worden voorkomen. Ook moet alle vegetatie in
het najaar worden gemaaid en worden afgevoerd, zodat het gras kort de winter in gaat. Dit is
nodig i.v.m. inspectiemogelijkheden.
 Binnentaluds zijn het meest geschikt voor bijvriendelijk beheer.
Taluds met (matig) soortenrijke vegetatietypen zijn geschikt voor bijvriendelijk beheer:
 W2: kamgrasweide; matig soortenrijk














W3: kamgrasweide; soortenrijk
H2: hooiland; matig soortenrijk
H3: hooiland; soortenrijk
De vegetatie moet het liefst soorten bevatten die in verschillende tijden bloeien, aangezien
voedselvoorziening voor bijen nodig is van maart tot september, en voor enkele soorten zelfs van
februari tot oktober.
Dijkvakken met bijvriendelijk beheer mogen niet voor de bloei gemaaid worden zodat bijen en
andere insecten maximaal gebruik kunnen maken van bloeiende bloemen. In normale jaren is
maaien tot 15 mei geen probleem. In jaren met vroeg warm en nat voorjaar beheer liever eerder
stoppen, bv. 1 mei.
Bij het overslaan van voorjaarsmaaibeurt worden ook probleemsoorten als Jakobskruiskruid,
Heermoes en Gewone berenklauw niet gemaaid en kunnen dus ook deze soorten tot bloei en
zaadzetting komen. Omdat dit slechts eenmaal per drie jaar gebeurt is de kans klein dat deze
probleemsoorten zich sterk zullen uitbreiden. Indien dit toch gebeurt dienen specifieke
bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen. Zie Bestrijding van probleemsoorten.
De meeste bijensoorten overwinteren buiten de dijk. Voor wilde bijen geldt dat er binnen een
straal van 150 tot 500 meter een overnachtingsplek moet zijn, voor honingbijen geldt een afstand
van 5 km.
Voor grond nestelende bijen (zandbijen en groefbijen) kunnen dijken in principe ook
overwinteringsplekken bieden. Hiervoor is wel open vegetatie of zijn open plekken nodig op een
zonnige plek, bijvoorbeeld een steilwandje of een kleine plek zonder graszode. Als dit niet kan op
de dijk zelf vanwege de waterkerende functie, kan dit wellicht wel aangrenzend aan de dijk.

Verder onderzoek nodig
Onderzoek van zowel de soortenrijkdom aan planten als van de aanwezigheid van een aantal groepen van
insecten dient nog te worden verricht om uitsluitsel te krijgen of dit bijvriendelijk beheer het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
Meer weten?

www.kennisimpulsbestuivers.nl (website in oprichting)

https://subsites.wur.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Groene-CirkelBijenlandschap.htm
 http://www.bijenlandschap.nl/

