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In 2010-2014 is aan de hand van 1200 permanente proefvakken de vegetatie van 27 dijktrajecten in 11 

dijkringen van Waterschap Rivierenland onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten en conclusies van het 

onderzoek rees de vraag naar een notitie met generieke aanbevelingen ten aanzien van de dijkaanleg, dijk-

verbetering en dijkbeheer. Deze notitie betreft het aspect dijkvegetatie. 

 

De belangrijkste factoren die de samenstelling van de dijkvegetatie bepalen zijn: 

1. Bodemsamenstelling, 

2. Expositie, 

3. Beheer. 

 

Vegetatietypen op dijken 

In 2010-2014 zijn in de 1200 proefvakken 12 vegetatietypen aangetroffen (zie tabel 1). Het minder soortenarm 

hooiland H2 is met 48,5% het meest voorkomende vegetatietype, gevolgd door het soortenrijk hooiland H3 met 

11,0% en het soortenarm hooiland H1 met 9,2%. Het soortenrijkste vegetatietype is het soortenrijk hooiland 

(H3), gevolgd door de soortenrijke kamgrasweide (W3) en het soortenrijk Rood zwenkgras grasland (Rz3). Het 

soortenarmste vegetatietype is het soortenarm Ruw beemdgras grasland (B1), gevolgd door het ruig hooiland 

(Ru). 

Tabel 1. Civieltechnische kwaliteit, aantal proefvakken, procentueel aandeel en gemiddeld aantal soorten per 

vegetatietype per vegetatietype. De drie vegetatietypen met de beste civieltechnische kwaliteit zijn groen gearceerd. 

Vegetatietypen Civiel- 

technische 

kwaliteit 

Aantal 

proef-

vakken 

Procentueel 

aandeel      

% 

Gemiddeld 

aantal 

soorten 

P  pioniervegetatie Slecht - - - 

W1  beemdgras-raaigrasweide Slecht 25 2,1 22,4 

W2  soortenarme kamgrasweide Matig 11 0,9 26,2 

W3  soortenrijke kamgrasweide Goed 23 1,9 42,3 

Ru  ruig hooiland Zeer slecht 53 4,4 19,8 

H1  soortenarm hooiland Slecht 110 9,2 26,0 

H2  minder soortenarm hooiland Matig 582 48,5 35,2 

H3  soortenrijk hooiland Goed 132 11,0 46,7 

R1  soortenarm Rood zwenkgras grasland Slecht 94 7,8 25,2 

R2  matig soortenrijk Rood zwenkgras grasland Matig 49 4,1 27,8 

R3  soortenrijk Rood zwenkgras grasland Goed 107 8,9 40,2 

B1  soortenarm Ruw beemdgras grasland Slecht 10 0,8 15,1 

B2  matig soortenrijk Ruw beemdgras grasland Matig 4 0,3 23,0 

     

Totaal  1200 100 33,9 

 

 

In tabel 2 is het aantal en aandeel van alle ‘goede’, ‘matige’, ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen tezamen 

vermeld, inclusief het gemiddeld aantal soorten per kwaliteitscategorie. De civieltechnische kwaliteit op basis 

van het vegetatietype is van 262 proefvakken (21,8%) goed, van 646 proefvakken (53,8%) matig, van 239 proef-

vakken (19,9%) slecht en van 53 proefvakken (4,4%) zeer slecht (zie tabel 2). Het gemiddeld aantal soorten is het 

hoogst in de kwaliteitscategorie goed en laagst in de kwaliteitscategorie zeer slecht. Alle verschillen in 

soortenrijkdom tussen de kwaliteitscategorieën zijn significant. 



Tabel 2. Aantal proefvakken per kwaliteitsklasse met procentueel aandeel  en gemiddeld aantal soorten per vegetatie-

type. 

Civieltechnische 

Kwaliteit 

Vegetatietypen Aantal 

proefvakken 

Aandeel 

% 

Gemiddeld aantal 

soorten 

Goed W3, H3 en Rz3 262 21,8 43,7 

Matig W2, H2, Rz2 en B2 646 53,8 34,4 

Slecht W1, H1, Rz1 en B1 239 19,9 24,8 

Zeer slecht Ru 53 4,4 19,8 

     

 Totaal 1200 100% 33,9 

 

Invloed van bodemsamenstelling 

Tijdens het onderzoek van de worteldichtheid in het kader van het civieltechnisch onderzoek in de proefvakken 

is in alle 452 wortelmonsters de bodemsamenstelling bepaald. Vervolgens is door extrapolatie ook de bodem-

samenstelling van de overige 748 proefvakken verkregen. Op dijken kunnen 9 bodemtypen worden aan-

getroffen. Door samenvoeging van enkele bodemtypen zijn zes bodemcategorieën ontstaan waarmee verder 

gerekend is (zie tabel 3). 

Tabel 3. Bodemcategorieën die zijn aangetroffen in de 1200 proefvakken met lutumgehalte en aantal proefvakken. 

Nr Bodemcategorie Lutum-% Aantal proefvakken 

1 Zandige klei < 8% 28 

2 Lichte zavel 8-17,5% 180 

3 Zware zavel 17,5-25% 240 

4 Lichte klei 25-35% 195 

5 Matig zware klei 35-50% 328 

6 Zware klei > 50% 229 

 

Vegetatiesamenstelling 

In tabel 4 zijn ter vergelijking van de verschillende bodemcategorieën de gemiddelde soortenrijkdom, het 

gemiddeld aandeel van de zeldzamere, bedreigde en beschermde soorten, het gemiddeld aandeel van de 

ongewenste soorten (Akkerdistel, Ridderzuring en Grote brandnetel), Jakobskruiskruid en de ongewenste kruis-

bloemigen en het gemiddelde stikstofindicatiegetal weergegeven. 

Tabel 4. Gemiddeld aantal soorten, gemiddeld aandeel van de zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten, 

gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten en gemiddeld stikstofindicatiegetal per bodemcategorie. 

Bodem- Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

categorie proef- aantal aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel stikstof- 

 
vakken soorten zeldzamere Rode Lijst beschermde ongewenste Jakobs- ongewenste indicatie 

  
 soorten soorten soorten soorten kruiskruid kruisbloem. getal 

Zandige klei 28 38,4 5,91 3,33 0,78 1,26 0,87 0,44 5,80 

Lichte zavel 180 37,7 3,34 3,12 0,21 1,58 0,79 0,11 5,74 

Zware zavel 240 37,1 2,70 3,56 0,16 1,44 0,80 0,19 5,72 

Lichte klei 195 34,3 2,43 2,83 0,10 2,45 0,80 0,31 5,83 

Matig zware klei 328 32,1 1,95 2,54 0,12 2,82 0,70 0,35 6,02 

Zware klei 229 29,2 1,20 0,94 0,01 3,00 0,96 0,64 6,05 

  
        

 Totaal/Gemidd. 1200 33,9 2,34 2,59 0,13 2,30 0,80 0,33 5,89 

 

Het gemiddeld aantal soorten is met 38,4 soorten het hoogst op zandige klei en het laagst op zware klei met 

29,2 soorten (zie tabel 4). Het gemiddeld aantal soorten is op lichte en zware zavel significant hoger (bij 

betrouwbaarheid 95%) dan op lichte, matig zware en zware klei. Bovendien is het gemiddeld aantal soorten op 

zandige klei significant hoger dan op matig zware en zware klei. 

Het gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is het hoogst op zandige klei en het laagst op zware klei. Het 

gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is op lichte en zware zavel significant hoger dan op matig zware 

en zware klei. Bovendien is het gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten op zandige klei significant hoger 



dan op lichte, matig zware en zware klei. Het gemiddeld aandeel van de Rode Lijst soorten is het hoogst op 

zware zavel en het laagst op zware klei. Het gemiddeld aandeel van de Rode Lijst soorten is op zware zavel 

significant hoger dan op matig zware en zware klei. Bovendien is het gemiddeld aandeel van de Rode Lijst 

soorten op lichte zavel significant hoger dan op zware klei. Het gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is 

het hoogst op zandige klei en het laagst op zware klei. Het gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is op 

zware klei significant lager dan op de overige bodemcategorieën. Bovendien is het gemiddeld aandeel van de 

beschermde soorten op zandige klei significant hoger dan op lichte klei. 

Het gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten is het laagst op zandige klei en het hoogst op zware klei. Het 

gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten is op zandige klei en op lichte en zware zavel significant lager 

dan op lichte, matig zware en zware klei. Het gemiddeld aandeel van Jakobskruiskruid is het hoogst op zware klei 

en het laagst op matig zware klei. Alle verschillen tussen de bodemtypen zijn niet significant. Het gemiddeld 

aandeel van de ongewenste kruisbloemigen is het hoogst op zware klei en het laagst op lichte zavel. Het 

gemiddeld aandeel van de ongewenste kruisbloemigen is op lichte zavel significant lager dan op matig zware en 

zware klei. Bovendien is het gemiddeld aandeel van de ongewenste kruisbloemigen op lichte en zware zavel 

significant lager dan op zware klei. Verder is het gemiddeld aandeel van de ongewenste kruisbloemigen op 

zandige klei significant lager dan op zware klei. 

Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is het laagst op zware zavel, direct gevolgd door lichte zavel, en het hoogst 

op zware klei. Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is op lichte en zware zavel en op lichte klei significant lager 

dan op matig zware en zware klei. Bovendien is het gemiddeld stikstofindicatiegetal op zandige klei significant 

lager dan op zware klei. 

 

In tabel 5 is het gemiddeld aandeel van de ‘goede’, ‘matige’, ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen bij de 

verschillende bodemcategorieën weergegeven, inclusief het gemiddelde aandeel van de vier kwaliteits-

categorieën van de 1200 proefvakken. In de laatste kolom zijn de aandelen van de ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ 

vegetatietypen gesommeerd en als één categorie ‘slecht’ beschouwd. 

Tabel 5. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen en gemiddeld aandeel van de 

slechte en zeer slechte vegetatietypen gesommeerd per bodemtype. 

Bodemtype Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
proef- aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel 

 
vakken goede matige slechte zeer slechte slechte + 

  
vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen zeer slechte 

  
    vegetatietypen 

Zandige klei 28 28 68 4 0 4 

Lichte zavel 180 22 66 12 0 12 

Zware zavel 240 40 43 14 3 17 

Lichte klei 195 24 53 17 6 23 

Matig zware klei 328 17 50 25 8 33 

Zware klei 229 6 60 30 4 34 

  
     

 Gemiddeld 1200 21,8 53,8 19,9 4,4 24,3 

 

De kans op een ‘goede’ vegetatietype is met 40% het hoogst op zware zavel en het laagst op zware klei met 6% 

(zie tabel 5). Het kans op een ‘slecht’ vegetatietype is met 30% het hoogst op zware klei en het laagst op zandige 

klei met 4%. De kans op het ‘zeer slechte’ vegetatietype Ru ruig hooiland is met 8% het hoogst op matig zware 

klei terwijl op zandige klei en op lichte zavel geen zeer slecht vegetatietype is aangetroffen. Bij sommering van 

de aandelen van de ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen tot één categorie ‘slecht’ is het aandeel van deze 

‘slechte’ vegetatietypen met 34% het hoogst op zware klei, direct gevolgd door matig zware klei met 33%, en 

verreweg het laagst op zandige klei met 4%. 

 

 

 

 



Invloed van expositie 

 

Vegetatiesamenstelling  

In tabel 6 zijn oost- en westexpositie samengevoegd. Het gemiddeld aantal soorten is het hoogst op het zuid-

talud en het laagst op de kruin (vlak) (zie tabel 6). Het gemiddeld aantal soorten is op het zuidtalud significant 

hoger dan op de overige taluds en de kruin. Het gemiddeld aantal soorten is op de kruin significant lager dan op 

de overige taluds. 

Tabel 6. Gemiddeld aantal soorten, gemiddeld aandeel van de zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten, 

gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten en gemiddeld stikstofindicatiegetal bij verschillende exposities en op de 

kruin (vlak). 

Expositie Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
proef- aantal aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel stikstof- 

 
vakken soorten zeldzamere Rode Lijst beschermde ongewenste Jakobs- ongewenste indicatie 

  
 soorten soorten soorten soorten kruiskruid kruisbloem. getal 

Zuid 454 36,9 3,45 3,18 0,22 1,77 0,87 0,36 5,75 

Oost/west 272 33,4 1,93 1,96 0,07 2,63 085 0,45 5,94 

Noord 407 32,3 1,58 2,67 0,10 2,69 0,74 0,26 5,98 

Vlak (kruin) 67 24,8 1,04 0,67 0,02 2,06 0,52 0,10 6,04 

  
        

 Gemiddeld 1200 33,9 2,34 2,59 0,13 2,30 0,80 0,33 5,89 

 

Het gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de kruin. Het 

gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is op het zuidtalud significant hoger dan op de overige taluds en 

de kruin. Het gemiddeld aandeel van de Rode Lijst soorten is het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de 

kruin. Het gemiddeld aandeel van de Rode Lijst soorten is op de kruin significant lager dan op de overige taluds. 

Het gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de kruin. Het 

gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is op de kruin significant lager dan op de overige taluds. 

Het gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten (Akkerdistel, Ridderzuring en Grote brandnetel) is het laagst 

op het zuidtalud en het hoogst op het noordtalud. Het gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten is op het 

zuidtalud significant lager dan op de overige taluds. De overige verschillen waren niet significant. Het gemiddeld 

aandeel van Jakobskruiskruid is het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de kruin. Het verschil tussen 

zuidtalud en kruin is significant, de overige verschillen niet. Het gemiddeld aandeel van de ongewenste kruis-

bloemigen is het hoogst op het oost- en westtalud en het laagst op de kruin. Het verschil tussen kruin en oost- 

en westtalud en tussen kruin en zuidtalud is significant, de overige verschillen niet. 

Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is het laagst op het zuidtalud en het hoogst op de kruin.  Het verschil tussen 

zuidtalud en de overige taluds en de kruin is significant, de overige verschillen niet. 

 

Vegetatietypen 

Tabel 7. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen en gemiddeld aandeel van de 

slechte en zeer slechte vegetatietypen gesommeerd per expositie. 

Expositie Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
proef- Aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel 

 
vakken Goede matige slechte zeer slechte slechte + 

  
vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen zeer slechte 

  
    vegetatietypen 

Zuid 454 31 53 14 2 16 

Oost/west 272 18 54 21 7 28 

Noord 407 16 57 21 6 27 

Vlak (kruin) 67 9 43 48 0 48 

  
     

 Gemiddeld 1200 21,8 53,8 19,9 4,4 24,3 

 

 



De kans op een ‘goed’ vegetatietype is met 31% het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de kruin met 9% 

(zie tabel 7). De kans op een ‘slecht’ vegetatietype is met 48% het hoogst op de kruin, de kans op het ‘zeer 

slechte’ vegetatietype Ru ruig hooiland is met 7% het hoogst op het oost- en westtalud. Bij sommering van de 

aandelen van de ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen tot één categorie ‘slecht’ is de kans op een ‘slecht’ 

vegetatietype met 48% het hoogst op de kruin en het laagst op het zuidtalud met 16%. 

 

Vegetatietypen per bodemcategorie en expositie 

Zowel op zandige klei, lichte zavel, zware zavel, matig zware klei en zware klei is de kans op een ‘goed’ vegetatie-

type het hoogst bij een zuidexpositie (zie tabel 8). Alleen op lichte klei is de kans op een ‘goed’ vegetatietype het 

hoogst bij een noordexpositie. 

Tabel 8. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen en gemiddeld aandeel van de 

slechte en zeer slechte vegetatietypen gesommeerd per bodemcategorie. 

Bodemtype Expositie Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
 proef- aandeel aandeel aandeel 

 
 vakken goede matige slechte + 

 
 

 
vegetatietypen vegetatietypen zeer slechte 

 
 

 
  vegetatietypen 

Zandige klei Noord 5 0 100 0 

 
Oost/west 10 10 80 10 

 
Zuid 13 54 46 0 

Lichte zavel Noord 50 4 84 12 

 
Oost/west 43 14 72 14 

 
Zuid 82 38 52 10 

 
Vlak 5 20 60 20 

Zware zavel Noord 80 28 45 28 

 
Oost/west 57 42 46 12 

 
Zuid 90 51 40 9 

 
Vlak 13 23 46 31 

Lichte klei Noord 58 40 48 12 

 
Oost/west 56 14 36 50 

 
Zuid 76 21 67 12 

 
Vlak 5 0 80 20 

Matig zware klei Noord 139 10 46 44 

 
Oost/west 47 17 55 28 

 
Zuid 134 26 53 21 

 
Vlak 8 0 38 62 

Zware klei Noord 75 4 75 21 

 
Oost/west 59 5 63 32 

 
Zuid 59 12 52 36 

 
Vlak 36 6 36 58 

 

Invloed van beheer 

 

Tussen 2010 en 2014 zijn in de 1200 proefvakken negen beheervormen toegepast: 

1. 2xM+a: tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel (822 proefvakken), 

2. 2xWs: wisselbeweiding met schapen (272 proefvakken), 

3. 2xWj: wisselbeweiding met jongvee/koeien (39 proefvakken), 

4. Wk_ext: extensieve beweiding met koeien met bemesting (31 proefvakken), 

5. 1xM+a-lt: eenmaal maaien per jaar in het najaar met afvoer van het maaisel (8 proefvakken), 

6. Ws_int: intensieve, kortdurende beweiding met schapen (13 proefvakken), 

7. Ws_ext: extensieve beweiding met schapen (9 proefvakken), 

8. 2xM-a: tweemaal maaien per jaar zonder afvoer van het maaisel (2 proefvakken), 

9. gazon: frequent maaien zonder afvoer van het maaisel (4 proefvakken). 

 



Eenmaal maaien per jaar (1xM+a-lt) is alleen toegepast op bij de dijkverbetering gespaarde, zandige binnen-

taluds die vanouds zeer soortenrijk zijn en een hoog aandeel hebben van zeldzamere, Rode Lijst en beschermde 

soorten. 

 

Vegetatiesamenstelling  

Het gemiddeld aantal soorten is het hoogst bij eenmaal maaien per jaar en het laagst bij gazonbeheer (zie tabel 

9). Het gemiddeld aantal soorten is bij eenmaal maaien per jaar significant hoger dan bij de overige beheer-

vormen. Verder is het gemiddeld aantal soorten bij tweemaal maaien met afvoer van het maaisel significant 

hoger dan bij wisselbeweiding en extensieve beweiding met schapen, extensieve beweiding met koeien en 

gazonbeheer. 

Tabel 9. Gemiddeld aantal soorten, gemiddeld aandeel van de zeldzamere, Rode Lijst en beschermde soorten, 

gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten en gemiddeld stikstofindicatiegetal Gemiddeld aantal soorten, aandeel 

van de zeldzamere soorten, aandeel van de Rode Lijst soorten en aandeel van de beschermde soorten van binnen- en 

buitentalud en kruin. 

Beheer Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
proef- aantal aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel stikstof- 

 
vakken soorten zeldzamere Rode Lijst beschermde ongewenste Jakobs- ongewenste indicatie 

  
 soorten soorten soorten soorten kruiskruid kruisbloem. getal 

2xM+a 822 35,1 2,59 2,57 0,13 2,15 0,86 0,42 5,88 

2xWs 272 31,2 1,53 2,64 0,07 2,74 0,67 0,16 5,84 

2xWj 39 37,0 1,73 3,31 0,26 1,60 0,75 0,09 5,82 

Wk_ext 31 20,5 0,81 1,23 0,00 3,06 0,25 0,25 6,27 

1xM+a-lt 8 53,6 15,73 7,68 2,80 0,38 1,31 0,00 5,45 

Ws_int 13 32,6 1,45 0,78 0,00 3,40 0,36 0,14 6,29 

Ws_ext 9 27,0 1,86 5,13 0,14 2,20 1,78 0,00 5,91 

2xM-a 2 27,0 0,50 0,00 0,00 6,85 0,00 0,50 6,89 

Gazon 4 24,8 1,13 0,00 0,00 1,13 1,10 0,00 6,04 

  
        

 Gemiddeld 1200 33,9 2,34 2,59 0,13 2,30 0,80 0,33 5,89 

 

Het gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is het hoogst bij eenmaal maaien per jaar en het laagst bij 

tweemaal maaien zonder afvoer van het maaisel. Het gemiddeld aandeel van de zeldzamere soorten is bij 

eenmaal maaien per jaar significant hoger dan bij de overige beheervormen. Verder is het gemiddeld aandeel 

van de zeldzamere soorten bij tweemaal maaien met afvoer van het maaisel significant hoger dan bij 

wisselbeweiding met schapen en jongvee en tweemaal maaien zonder afvoer van het maaisel. Het gemiddeld 

aandeel van de Rode Lijst soorten is het hoogst bij eenmaal maaien per jaar terwijl bij tweemaal maaien zonder 

afvoer van het maaisel en bij gazonbeheer geen Rode Lijst soorten zijn aangetroffen. Het gemiddeld aandeel van 

de Rode Lijst soorten is bij eenmaal maaien per jaar significant hoger dan bij de overige beheervormen. Het 

gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is het hoogst bij eenmaal maaien per jaar terwijl bij tweemaal 

maaien zonder afvoer van het maaisel en bij gazonbeheer geen beschermde soorten zijn aangetroffen. Het 

gemiddeld aandeel van de beschermde soorten is bij eenmaal maaien per jaar significant hoger dan bij de 

overige beheervormen. 

Het gemiddeld aandeel van de ongewenste soorten is het laagst bij eenmaal maaien per jaar en het hoogst bij 

tweemaal maaien zonder afvoer van het maaisel. Alleen het verschil tussen eenmaal maaien per jaar en 

tweemaal maaien zonder afvoer van het maaisel is significant. De overige verschillen waren niet significant. Het 

gemiddeld aandeel van Jakobskruiskruid is het hoogst bij gazonbeheer en het laagst bij tweemaal maaien zonder 

afvoer van het maaisel. Alle verschillen waren niet significant. Het gemiddeld aandeel van de ongewenste 

kruisbloemigen is het hoogst bij tweemaal maaien met afvoer van het maaisel terwijl bij tweemaal maaien 

zonder afvoer van het maaisel en bij gazonbeheer geen ongewenste kruisbloemigen zijn aangetroffen. Bij 

tweemaal maaien met afvoer van het maaisel is het aandeel van Jakobskruiskruid significant hoger dan bij 

wisselbeweiding met schapen. 

 



Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is het laagst bij eenmaal maaien per jaar en het hoogst bij tweemaal maaien 

zonder afvoer van het maaisel. Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is bij eenmaal maaien per jaar significant 

lager dan bij de overige beheervormen. Het gemiddeld stikstofindicatiegetal is bij tweemaal maaien zonder 

afvoer van het maaisel significant hoger dan bij de overige beheervormen. De overige verschillen zijn niet 

significant. 

 

Vegetatietypen 

Bij de beschrijving van de resultaten zijn de twee beheervormen met minder dan 5 proefvakken weggelaten 

(2xM-a en gazon). Tussen 2010 en 2014 is de kans op een ‘goed’ vegetatietype met 75% het hoogst bij eenmaal 

maaien per jaar en het laagst bij extensieve beweiding met koeien met 3% (zie tabel 10). De kans op een ‘slecht’ 

vegetatietype is met 78% het hoogst bij extensieve beweiding met koeien en de kans op het ‘zeer slechte’ 

vegetatietype Ru ruig hooiland is het hoogst bij intensieve beweiding met schapen met 8%. 

Tabel 10. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen en gemiddeld aandeel van 

de slechte en zeer slechte vegetatietypen gesommeerd per beheervorm. 

Beheer Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
proef- aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel 

 
vakken goede matige slechte zeer slechte slechte + 

  
vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen zeer slechte 

  
    vegetatietypen 

2xM+a 822 20 62 12 6 18 

2xWs 272 27 39 33 1 34 

2xWj 39 39 33 28 0 28 

Wk_ext 31 3 16 78 3 81 

1xM+a-lt 8 75 25 0 0 0 

Ws_int 13 8 23 61 8 69 

Ws_ext 9 11 45 44 0 44 

2xM-a 2 0 0 50 50 100 

Gazon 4 50 25 25 0 25 

  
     

 Gemiddeld 1200 21,8 53,8 19,9 4,4 24,3 

 

Bij sommering van de aandelen van de ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen tot één categorie ‘slecht’ is de 

kans op een ‘slecht’ vegetatietype met 81% het hoogst bij extensieve beweiding met koeien gevolgd door 

intensieve beweiding met schapen met 69% en het laagst bij eenmaal maaien per jaar met 0%. 

 

Vergelijking tweemaal maaien met afvoer van maaisel en wisselbeweiding met schapen 

Bij vergelijking van de meest voorkomende beheervormen tweemaal maaien met afvoer van het maaisel en 

wisselbeweiding met schapen is zowel de kans op een ‘goed’ vegetatietype als de kans op een ‘slecht’ vegetatie-

type bij wisselbeweiding met schapen hoger dan bij het maaibeheer. De kans op het ‘zeer slechte’ vegetatietype 

Ru is bij het maaibeheer met 6% hoger dan bij de wisselbeweiding met schapen met 1%. Bij sommering van de 

aandelen van de ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen tot één categorie ‘slecht’ is de kans op een ‘slecht’ 

vegetatietype bij wisselbeweiding met schapen met 34% aanzienlijk hoger dan bij het maaibeheer met 18%.   

 

Vegetatietypen per bodemcategorie en beheer 

In tabel 11 zijn, met uitzondering van zandige klei, alleen de resultaten bij de twee meest voorkomende 

beheervormen, tweemaal maaien met afvoer van het maaisel en wisselbeweiding met schapen, weergegeven.  

Op zandige klei is de kans op een ‘goed’ vegetatietype bij eenmaal maaien in het najaar met afvoer van het 

maaisel 100% (slechts 4 proefvakken) (zie tabel 11). Op zandige klei en lichte zavel is de kans op een ‘goed’ 

vegetatietype bij tweemaal maaien met afvoer van het maaisel hoger dan bij wisselbeweiding met schapen. Op 

de overige bodemcategorieën is de kans op een ‘goed’ vegetatietype bij wisselbeweiding met schapen hoger 

dan bij tweemaal maaien met afvoer van het maaisel. Op zandige klei is de kans op een ‘slecht’ vegetatietype bij 

het maaibeheer hoger dan bij wisselbeweiding met schapen. Op de overige bodemcategorieën is de kans op een 

‘slecht’ vegetatietype bij wisselbeweiding met schapen hoger dan bij maaibeheer. Op zandige klei is het aandeel 



van proefvakken met een matige civieltechnische kwaliteit bij het maaibeheer lager dan bij wisselbeweiding met 

schapen. Op de overige bodemcategorieën is het aandeel van proefvakken met een matige civieltechnische 

kwaliteit bij het maaibeheer hoger dan bij wisselbeweiding met schapen. 

Tabel 11. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen en gemiddeld aandeel van 

de slechte en zeer slechte vegetatietypen gesommeerd bij tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel en 

wisselbeweiding met schapen per bodemcategorie. 

Bodemcategorie Beheer Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
 proef- aandeel aandeel aandeel 

 
 vakken goede matige slechte + 

 
 

 
vegetatietypen vegetatietypen zeer slechte 

 
 

 
  vegetatietypen 

Zandige klei 1xM+a-lt 4 100 0 0 

 
2xM+a 20 20 75 5 

 
2xWs 3 0 100 0 

Lichte zavel 2xM+a 137 23 68 9 

 
2xWs 36 19 56 25 

Zware zavel 2xM+a 159 36 51 13 

 
2xWs 64 47 30 23 

Lichte klei 2xM+a 125 21 63 16 

 
2xWs 58 29 33 38 

Matig zware klei 2xM+a 224 15 58 27 

 
2xWs 63 26 41 33 

Zware klei 2xM+a 157 6 73 21 

 
2xWs 48 8 38 54 

 

Uit tabel 11 blijkt dat zowel bij het maaibeheer als bij de wisselbeweiding met schapen de kans op een ‘goed’ 

vegetatietype op zware zavel hoger is dan op zandige klei en op lichte zavel. Daar staat tegenover dat bij het 

maaibeheer ook de kans op een ‘slecht’ vegetatietype op zware zavel hoger is dan op zandige klei en lichte zavel. 

Bij wisselbeweiding met schapen is de kans op een ‘slecht’ vegetatietype op zware zavel hoger dan op zandige 

klei en lager dan op lichte zavel. 

Zowel bij het maaibeheer als bij de wisselbeweiding met schapen is de kans op een ‘goed’ vegetatietype op 

zware zavel hoger dan op lichte, matig zware en zware klei. Bovendien is zowel bij tweemaal maaien met afvoer 

van het maaisel als bij wisselbeweiding met schapen de kans op een ‘slecht’ vegetatietype op zware zavel lager 

dan op lichte, matig zware en zware klei. 

Bij toename van de zwaarte van de bodem, van lichte tot zware klei, neemt bij beide beheervormen de kans op 

een ‘goed’ vegetatietype af en neemt de kans op een ‘slecht’ vegetatietype toe.    

 

In tabel 12 is het gemiddeld aandeel van de ‘goede’, ‘matige’, ‘slechte’ en ‘zeer slechte’ vegetatietypen weer-

gegeven per bodemcategorie, per expositie en per beheer. Alleen de resultaten van de meest voorkomende 

beheervormen, tweemaal maaien met afvoer van het maaisel en wisselbeweiding met schapen, zijn vermeld en 

op zandige klei eenmaal maaien in het najaar met afvoer van het maaisel. In tabel 12 is met de donkergroene 

kleur in de kolom met het beheer per bodem-expositie-beheercombinatie aangegeven welke beheervorm tot de 

hoogste civieltechnische kwaliteit leidt. Bij de beoordeling is zowel de kans op een ‘goed’ vegetatietype als de 

kans op een ‘slechte’ en ‘zeer slecht’ vegetatietype betrokken. 

Het aantal proefvakken op zandige klei is te laag om de beheervormen te kunnen vergelijken. Van de overige 20 

combinaties is in 15 combinaties (75%) de civieltechnische kwaliteit bij het maaibeheer hoger dan bij de 

beweiding met schapen terwijl in 5 combinaties (25%) de civieltechnische kwaliteit bij de beweiding met 

schapen hoger is dan bij het maaibeheer. 

 

 

 

 



Tabel 12. Gemiddeld aandeel van de goede, matige, slechte en zeer slechte vegetatietypen per bodemcategorie, per 

expositie en per beheervorm (alleen tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel en wisselbeweiding met 

schapen en eenmaal maaien met afvoer op zandige klei). 

Bodemtype Expositie Beheer Aantal Gemidd. Gemidd. Gemidd. Gemidd. 

 
  proef- aandeel aandeel aandeel aandeel 

 
  vakken goede matige slechte zeer slechte 

 
  

 
vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen vegetatietypen 

Zandige klei Noord 2xM+a 4 0 100 0 0 

 
 2xWs 0 - - - - 

 
Oost/west 2xM+a 8 13 75 13 0 

 
 2xWs 2 0 100 0 0 

 
Zuid 1xM+a-lt 4 100 0 0 0 

 
 2xM+a 8 38 62 0 0 

 
 2xWs 1 0 100 0 0 

 
Vlak 2xM+a 0 - - - - 

 
 2xWs 0 - - - - 

Lichte zavel Noord 2xM+a 36 6 80 14 0 

 
 2xWs 11 0 91 9 0 

 
Oost/west 2xM+a 37 14 78 8 0 

 
 2xWs 5 0 40 60 0 

 
Zuid 2xM+a 61 38 56 6 0 

 
 2xWs 18 39 39 22 0 

 
Vlak 2xM+a 3 33 67 0 0 

 
 2xWs 2 0 50 50 0 

Zware zavel Noord 2xM+a 53 26 53 15 6 

 
 2xWs 21 33 33 33 0 

 
Oost/west 2xM+a 39 39 51 5 5 

 
 2xWs 14 57 36 0 7 

 
Zuid 2xM+a 59 44 49 7 0 

 
 2xWs 24 62 21 17 0 

 
Vlak 2xM+a 8 37 50 13 0 

 
 2xWs 5 0 40 60 0 

Lichte klei Noord 2xM+a 29 41 55 0 4 

 
 2xWs 24 37 46 17 0 

 
Oost/west 2xM+a 36 8 53 19 19 

 
 2xWs 18 22 0 78 0 

 
Zuid 2xM+a 57 19 72 4 5 

 
 2xWs 14 29 50 21 0 

 
Vlak 2xM+a 3 0 100 0 0 

 
 2xWs 2 0 50 50 0 

Matig zware klei Noord 2xM+a 96 9 52 22 17 

 
 2xWs 26 15 50 35 0 

 
Oost/west 2xM+a 28 14 75 4 7 

 
 2xWs 11 36 18 46 0 

 
Zuid 2xM+a 98 22 57 15 6 

 
 2xWs 22 36 46 18 0 

 
Vlak 2xM+a 2 0 100 0 0 

 
 2xWs 4 0 25 75 0 

Zware klei Noord 2xM+a 64 2 76 16 6 

 
 2xWs 9 22 67 11 0 

 
Oost/west 2xM+a 44 7 73 11 9 

 
 2xWs 14 0 29 64 7 

 
Zuid 2xM+a 37 11 73 16 0 

 
 2xWs 11 18 27 55 0 

 
Vlak 2xM+a 12 9 58 33 0 

 
 2xWs 14 0 36 64 0 

 

 

  



Generieke aanbevelingen ten aanzien van dijkaanleg en dijkverbetering 

Bij dijkaanleg en dijkverbetering dient de toplaag bij voorkeur te bestaan uit zware zavel (lutum 17,5-25%). De 

kans op een ‘goed’ vegetatietype met een goede civieltechnische kwaliteit is, gemiddeld over alle exposities en 

beheervormen, met 40% het hoogst op zware zavel terwijl de kans op een ‘slecht’ vegetatietype met 17% juist 

relatief laag is (met name ten opzichte van de zwaardere bodemcategorieën).  

Voor binnentaluds (met over het algemeen een lagere belasting) kan voor de toplaag zandige klei worden 

gebruikt. Op zandige klei is de soortenrijkdom en het aandeel van zeldzamere en beschermde plantensoorten 

het hoogst. Op zandige klei wordt de hoogste natuurwaarde aangetroffen. Bovendien is op zandige klei de kans 

op een ‘slecht’ vegetatietype het laagst met 4%. 

De expositie van het talud is van invloed op het vegetatietype. De kans op een ‘goed’ vegetatietype is met 31% 

het hoogst op het zuidtalud en het laagst op de kruin met 9%. De kans op een ‘slecht’ vegetatietype is met 48% 

het hoogst op de kruin en het laagst op het zuidtalud met 16%. Op zware zavel varieert de kans op een ‘goed’ 

vegetatietype van 51% op een zuidtalud, 28% op een noordtalud en 23% op een vlakke kruin. Indien op een 

noordtalud lichte klei wordt gebruikt voor de toplaag is de kans op een ‘goed’ vegetatietype 40%. Op lichte klei is 

op een zuidtalud de kans op een ‘goed’ vegetatietype echter nog maar 21%. 

Bij toename van de zwaarte van de bodem, van lichte tot zware klei, neemt de kans op een ‘goed’ vegetatietype 

af en neemt de kans op een ‘slecht’ vegetatietype toe. 

 

Generieke aanbevelingen ten aanzien van dijkbeheer 

Op dijken met een toplaag die bestaat uit zandige klei en een zuidexpositie is eenmaal maaien in het najaar met 

afvoer van het maaisel de beste beheervorm: de kans op een ‘goed’ vegetatietype is 100%. 

Op dijken met een zwaardere toplaag (hoger lutumgehalte) worden in het algemeen twee beheervormen toe-

gepast: tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel en wisselbeweiding met schapen bij voorkeur 

binnen een tijdelijk raster. Bij de meeste bodemcategorieën en exposities is bij beweiding met schapen de kans 

op een goede civieltechnische kwaliteit hoger dan bij het maaibeheer maar is meestal ook de kans op een 

slechte civieltechnische kwaliteit hoger dan bij het maaibeheer. Daarom is toch maaibeheer het meest geschikt 

voor het beheer van de dijken. 

    

 


