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Droge 
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Opgaande begroeiing P23 - struweelhaag Gefaseerd snoeien jonge struweelhagen. Streven na zo 

lang moeglijke snoeicyclus, echter geen goed ontwikkelde 

oude heggen bij de grond afzetten. 

zoveel lang mogelijke cycli struweelheggen 

realiseren rekening houdend met mogelijkheden 

van boeren en cultuurhistorische, ecologische 

waarde van de heggen

zorgt voor beter 

voedselaanbod

meer (hoge) 

struweelheggen zorgt voor 

betere nestgelegenheid

beter voeraanbod en 

mogelijkheid om zich 

te verplaatsen op 

zoek naar voedsel

betere mogelijkheid tot 

graven pijpen of burchten

P23 ruime maatvoering bij snoei (min 1,5*1,5 m) en gebruik 

cirkelzaag, bij afzetten dit gefaseerd doen

volle heg, goede kwaliteit snoeiwerk snel weer 

foerageerfunctie

snel weer 

voortplantingsfunctie

idem

P23 NB> inboeten van grote gaten in heggen (extra 

maatregel, uit eigen middelen)

zorgt voor gesloten, dichte heg zorgt voor groter 

fourageergebeid

zorgt er voor dat slechte 

heggen weer goede 

voortplantingscondities 

krijgen

idem

P23 geen grondbewerking, beweiding of chemische 

onkruidbestrijding

zorgt voor betere kruidenrand langs heggen zorgt voor beter 

voedselaanbod 

(insecten, zaden)

zorgt voor betere 

beschikbaarheid 

voedsel zoals slakken

P23 tijdig onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen zorgt voor beter 

voedselaanbod 

P23 gefaseerd afzetten van sleedoornopslag in randen van 

struweelhagen, en gefaseerd snoeien van heggen (met 

veel sleedoorn)

zorgt voor permanente beschikbaarheid jonge (2-3 

jarige) sleedoornscheuten 

zorgt voor 2-3 jarige 

sleedoornscheuten 

waarop vlinder eieren 

afzet

P22 - knip-

/scheerheg

Jaarlijks snoeien met slagmaaier. Zo laat mogelijk in het 

seizoen, beslist geen zomer of herfst snoei.

Goede kwaliteit snoeiwerk, geen verruiging door 

snoeiafval in heg, ideale structuur voor kleine 

zangvogels

zorgt voor beter 

voedselaanbod

betere nestmogelijkheden betere mogelijkheid 

tot verplaatsing voor 

foerageren

P22 ruime maatvoering (min. 1,1 h*1,0 br na snoeien), snoei-

op-groei toepassen (maatvoering loopt geleidelijk op tot 

1,5*1,5 m)

robuuste, dicht vertakte, gesloten heggen, enige 

bloei/vruchtzetting

zorgt voor beter 

voedselaanbod

robuuste knip-

/scheerheggen bieden 

excellente 

nestgelegenheid 

betere mogelijkheid 

tot verplaatsing voor 

foerageren

P22 NB> inboeten van grote gaten in heggen (extra 

maatregel, uit eigen middelen)

hogere  dekkingsgraad, betere kwaliteit heg zorgt voor betere 

voedselaanbod

betere 

voortplantingscondities 

(nest, bescherming)

betere mogelijkheid 

tot verplaatsing voor 

foerageren

P22 zoom van de heg niet bewerken of spuiten zorgt voor kruidenrand langs heggen biedt soort betere 

foerageermogelijk-

heden

zorgt voor betere 

beschikbaarheid 

voedsel zoals slakken

P22 tijdig onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen, verhoging 

ecologische kwaliteit heg

zorgt voor beter 

voedselaanbod

P22 aanplant knotbomen waar mogelijk verdichting van het bomennetwerk, verhoging 

ecologische kwaliteit heg

zorgt voor beter 

voedselaanbod

spotvogel, gekraagde roodstaart, ringmus, hermelijn, wezel
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Opgaande begroeiing P21 bomen tijdig, gefaseerd onderhoud (knot)bomen zorgt voor goede kwaliteit bomen, verhoging 

ecologische kwaliteit heg

zorgt voor iets beter 

voedselaanbod

zorgt voor betere 

nestgelegenheid

aanplant knotbomen waar mogelijk verdichting van het bomennetwerk, verhoging 

ecologische kwaliteit heg

zorgt voor iets beter 

voedselaanbod

zorgt voor meer 

nestgelegenheid

markeren van bomen bij heggenonderhoud voorkomen schade aan bomen
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Akkers en 

akkerranden

 P18 Vlakdekkend 

akkerflora-beheer

Niet te dicht gezaaid zodat kruiden, waaronder 

meerjarige soorten, voldoende ruimte krijgen. 

Voldoende voedselaanbod blad, zaden, 

graankorrels en insecten voor de kuikens.

Kuikens hebben 

insecten nodig, 

oudere vogels vooral 

blad van kruiden, 

zaden en 

graankorrels.

essentieel voor de 

voortplanting van de 

patrijs.

P19 Kruidenrijke 

akkerrand

Soortenmengsel en beheerplan zullen worden afgestemd 

op doelsoorten. Maaien en afvoeren na min. 2 jaar.

Voldoende voedselaanbod blad, zaden, 

graankorrels en insecten voor de kuikens. 

Nestgelegenheid nabij struweelhagen.

idem. Groeter 

aanbod insecten en 

'onkruid'zaden

essentieel voor de 

voortplanting van de 

patrijs.
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Poelen P9 Poelen Gefaseerd verwijderen watervegetatie (september-

halfoktober) en opslag van bomen en struiken in 

oeverzone verwijderen 

Geisoleerd gelegen water met goed ontwikkelde 

oever- en watervegetatie. Dicht bij natuurgebied. 

Poelen liggen in de buurt van struweelhagen met 

kruidenrijke randen en braamstruweel 

(boomkikker).

essentieel voor beide 

soorten. Lange 

periode van het jaar 

voor de 

kamsalamander, 

korte periode voor de 

boomkikker.

essentieel voor het leggen 

van eieren en 

ontwikkeling van larven en 

juvenielen
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Grasland P5 Grasland 

(randen en 

grasland)

Een, maximaal 2 keer maaien en afvoeren.  Goede, niet 

ideale mogelijkheid voor dassen om hun basisvoedsel, 

regenwormen, te vinden. Goede groeiomstandigheden 

voor het rapunzelklokje. 

een voedselrijke habitat voor dassen en een goede 

standplaats voor het rapunzelklokje

das is voor voedsel 

groot deel afhankelijk 

van regenwormen, 

daarnaast muizen, 

hommelnesten ed in 

hogere grasstrook. 

doelsoort en meeliftende doelsoorten

das

rapunzelklokje

beheerfunctie

beheerfunctie

beheerfunctie

doelsoort en meeliftende doelsoorten

kamsalamander, boomkikker

poelkikker, alpenwatersalamander

patrijs

bleekgele hennepnetel

beheerfunctie

doelsoort en meeliftende doelsoorten

steenuil

ransuil, spotvogel, torenvalk, zomertortel, 


