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Visie Biodiversiteit  
Openbare Ruimte 
 
Meer ruimte voor flora en fauna in het beheer  
openbaar ruimte van de gemeente Epe CON
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Inhoud 
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Inleiding 
Biodiversiteit als thema •

Omgevingsfactoren •

Stapgewijze aanpak •
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1 Ambitie 
1.1 Doelstellingen 

Stapsgewijs vergroten van de biodiversiteit in het openbaar groen van de 
gemeente Epe 

 

1.2 Reikwijdte 

De openbare ruimte in de dorpen en buurtschappen waarvoor de gemeente 
beheerverantwoording draagt en/of het onderhoud uitvoert 

 

 

 

 

 

 

1.3 Randvoorwaarden (beperkende factoren) 

De beschikbare ruimte •

Het gebruiksdoel van de openbare ruimte •

Ecologische en budgettaire beperkingen •

 

1.4 Aanknopingspunten voor verhoging biodiversiteit 

1. De bestaande (groen)elementen benutten 

2. Aanpassing in beheer 

3. Soortselectie en aanwijzing van ambassadeurssoorten  

4. Benutten en verbeteren van ecologische verbindingen 

5. Acceptatie vergroten door communicatie 

6. Kwaliteitsmeting biodiversiteit

 

4/16

Bodembed.. Bosplants. Gras/Berm Haag Heesters Planten Overige Totaal 
Epe 5.034 23.7459 316.143 588 41.273 559 5.140 606.196 
Vaassen 4.317 59.334 247.703 2.113 39.288 1.622 1.572 355.951 
Emst 1.074 22.247 37.845 210 894 108 224 62.603 
Oene 626 17.504 190 1.298 7 592 20.218 
Totaal 10.425 31.9666 619.196 3.101 82.753 2.297 7.529 1.044.967



2 Huidige biodiversiteit 
2.1 Aandacht voor biodiversiteit 

2.2  Landelijke cijfers en trends 

2.3 De betekenis van de openbare ruimte 

2.4 Biodiversiteit en groen in de gemeente Epe 
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Dorpskern Soorten Rode Lijst 

Epe (dorp) 408 28 

Vaassen 207 16 

Emst 046 04 

Oene 133 06 

Zuuk 035 03
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3 Uitwerking 
3.1 Bestaande groenstructuren: Vergroting biodiversiteit middels ambassa-
deurssoorten in een aantal pilotprojecten
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Werkdocument: Presentatie klankbordgroep

3.2 Aanwijzing ambassadeurssoorten 

Vogelsoorten: 

leefgebied in de gemeente Epe •

in enige mate ‘stadstolerant’  •

Rode Lijst •

waarvoor de gemeente Epe een betekenis heeft •

weinig moeite/kennis herkenbaar en inventariseerbaar•

OVERZICHT AMBASSADEURSSOORTEN 

 

Grote lijster* & Goudvink* als ambassadeurs voor groene buitenwijken en •
wijken met veel groen en waar het landschap met bomen en singels tot in de 
bebouwing reikt. Veel structuurrijk groen met besrijke soorten en een krui-
denrijke bermen/grasvelden. 

Huismus* als ambassadeurs voor dicht bebouwde nieuwbouwwijken en •
dorpscentra waar niet alle het groen is vervangen door verharding, waar tuin-
tjes vogelvriendelijk zijn ingericht en waar hier en daar overhoeken resteren 
met zand en kruiden, zowel tussen de gebouwen als op de verharding. 

Ringmus* & Groenling als ambassadeur voor Emst, Oene en Zuuk als •
dorp/buurtschap te midden van het agrarische landschap van de IJsselvallei 
waar nog ruimte is voor bermen, akkerranden, granen en grotere, groene 
erven, singels en fruitbomen tot in het dorpspatroon 

Bonte vliegenvanger* als ambassadeur voor het Veluwse landschap, zoals •
nog te ervaren is in Gortel en Niersen en waar schrale bermen en boszomen 
resteren. 

Zwarte Roodstaart: voor de wat groenere bedrijventerreinen en bedrijfsves-•
tigingen in het buitengebied.  

Kneu* & Groene specht: voor bermen en andere schrale linten (voormalige •
spoorbaan) met veel kruidenvegetaties, struweel en insecten 

IJsvogel: voor de beken die als linten de dorpskernen doorsnijden, met inbe-•
grip van de bijbehorende waterelementen, zoals wijerds. 

 

*  Rode Lijst-soort

ATTENTIESOORTE SLEEDOORNPAGE 

 

•  Sleedoornpage: Rode Lijst - Bedreigd 
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3.3 Omvorming naar ecologisch beheer 

Minder maaien, later maaien 1

Minder schonen 2

Een verschralend beheer 3

Een gedifferentieerd en gefaseerd beheer 4

Soortenbeheer 5

Natuurlijker groeivormen toestaan 6

Natuurlijke processen toestaan 7
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bosplantsoen:  
houtige opstanden

zoom- en mantelvegetatie: 
overjarige kruiden, opslag

speelveld/speelplaats

objecten: 1 = insectenhotel; 2 = 
infopaneel; 3 = egelkast; 4 = takkenril; 
5 = verbinding buitengebied

kruiden en grasvegetatie: 
bloemrijk gras

intensief beheerd gras: 
gazon, speelgras
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Ecologisch groen-
beheerpakket: Grote lijster en Goudvink*

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) 
De Goudvink heeft een gevarieerde habitatvoorkeur. De 
soort is te vinden in bebost gebied, in oude en jonge 
naaldbossen, gemengde bossen en loofbossen. Ze 
nestelen zowel in moerasbos als in droge bossen, graag 
in jonge sparrenaanplant of bos met een dichte 
struiketage. Verder komt de Goudvink voor in parken, 
tuinen en boomgaarden. Eileg van begin april tot half 
juli, met piek half april-half mei. De soort heeft twee 
(soms 3) broedsels per jaar, en de nestjongenperiode is 
16-18 dagen. Bouw van nest laag tussen 1,2 m en 2,0 m 
in een boom of struik. Het voedsel van de Goudvink 
bestaat voornamelijk uit bessen, zaden en knoppen. De 
goudvink eet bessen zoals die van de Meidoorn, Wilde 
liguster, Kamperfoelie, Gewone Braam en Bitterzoet, 
vooral om de zaden. Ze eten ook zaden van kruiden-
soorten zoals Grote brandnetel, Wilgenroosje, Boter-
bloem, Paardenbloem, Kruiskruid en Melkdistel. Verder 
lust de soort graag essenzaden. Als er 's winters weinig 
essenzaad is, worden ook de knoppen van de bomen 
gegeten, ook zijn de knoppen van fruitbomen erg 
geliefd.  
 
Passende maatregelen:  

Aanplant van fruitbomen en essen.  •
Aanplant/behoud van besdragende struiken. •
Gefaseerd beheren van bermen, waardoor verschil-•
lende kruiden kunnen blijven groeien (voedselbron).  
Aanplanten/behouden van een dicht (stekel)struik-•
gewas. 

Grote lijster (Turdus viscivorus) 
De habitatvoorkeur van de Grote lijster bestaat uit een 
open tot halfopen landschap. De vogel broedt in 
agrarisch cultuurlandschap met bosjes en lanen, en/of 
verspreide (hoge) bomen. Verder is de Grote lijster te 
vinden in parken, graslanden, boomgaarden, grote 
tuinen en is de vogel een randbewoner van bosge-
bieden. De soort wordt vaak in de nabijheid van 
gebouwen waargenomen. De Grote lijster maakt graag 
zijn nest van half maart tot juni, piek in april en mei. 
Bouw van nest laag (1,5 m) tot hoog (meer dan 15 m), 
meestal op 2-10 m hoogte in boom, tegen stam, op 
horizontale zijtak of in vork van boom. Nestelen vroeg in 
seizoen graag in coniferen (Taxus) of loofbomen met 
klimop. De soort broedt één á twee keer per jaar, de 
broedduur is 13-15 dagen, en de nestjongenperiode is 
12-15 dagen. Het voedsel bestaat in de zomer vooral uit 
regenwormen, insecten, rupsen, keverlarven, slakken en 
andere ongewervelden. In de winter bestaat het voedsel 
van de Grote lijster vooral uit bessen en vruchten, 
waarbij de vogel verzot is op de bessen van de Maretak. 
De vogel foerageert vooral op de grond, in de nazomer 
en winter ook in struiken en bomen. Foerageervluchten 
over 300 m of meer zijn normaal. De soort is gedeeltelijk 
standvogel, maar trekt ook. Vogels uit Noord-Europa 
zwerven vooral uit over Frankrijk. 
 
Passende maatregelen: 

Behoud /onderhoud van hoge bomen is essentieel.  •
Kleinschaligheid habitat vergroten door bijv. aanleg  •
van houtwallen en houtsingels met veel besdragende 
struiken.  
Gefaseerd maaien van bermen en grasvelden waar de •
vogel graag op foerageert, waardoor voedsel (bijv. 
regenwormen en insecten) over langere periode 
beschikbaar blijft.  
Behoud van Klimop in loofbomen gewenst.  •
Aanplant populieren en fruit (appel)bomen.  •
Aanplant van Taxus . •
Verdroging tegengaan (sloten dempen, drainage •
verminderen en aanleggen wadi’s).

nestkast

inheemse boom: eiken, 
essen, populier, lindes

vrijstaande besdragende struik: 
meidoorns, Sleedoorn, Gelderse 
roos, Hondsroos

dichte struiklaag: Wilde liguster, 
Bergvlier, Hazelaar, meidoorns

wintergroene struik:  
Hulst, Taxus

besdragende struik: 
Vuilboom, Krent

zoomvegetatie: 
lang gras, kruiden

zoomvegetatie: 
lang gras, kruiden

kort, bloemrijk gras, kruiden
maaistrook, 
0,5 m

maaistrook, 
0,5 m

zoomvegetatie: 
lang gras, kruiden

pad

ruigteplek: Gewone braam, 
Grote brandnetel, Wilgenroosje

inheemse boom: eiken, 
essen, populier, lindes

besdragende boom: 
Gewone lijsterbes, 

fruitboom

Bevorderen 
• losse, spontane en natuurlijke, inheemse boom- en struikbegroeiingen, vrije groeivormen en geleidelijke overgangen 
• bomen, zaadrijk: Veldesdoorn, Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Zwarte els, Grauwe els, Haagbeuk, Gewone es, Pluimes 
• bomen, knoppen/insecten: Ruwe berk, Beuk, Esp, Zomereik, Wintereik, Schietwilg, Boswilg, Winterlinde 
• bomen, vruchten: Tamme kastanje, Appel, Mispel, Wilde kers, Gewone lijsterbes 
• struiken, besrijk: Krent, Rode kornoelje, Gele kornoelje, Kardinaalsmuts, Vuilboom, Gewone liguster, Vogelkers, Hondsroos, Gewone vlier,  
  Bergvlier, Gelderse roos, Klimop 
• struiken, dicht struweel: Eenst./Tweest. meidoorn, Hulst, Sleedoorn, Grauwe wilg, Kraakwilg, Taxus 
• bomen/struiken, vruchten: Tamme kastanje, Hazelaar (t.b.v. zoogdieren) 
• bomen/struiken, bloei: Brem, Gaspeldoorn, Vuilboom, Sleedoorn, Boswilg, alle linde-soorten (t.b.v. insecten 
• kruidenrijke grasvegetaties, soortenrijk met variabele vegetatiepatronen en geleidelijke overgangen 
• bindingen met buitengebied via bermen, houtopstanden (bomenrijen) en bermsloten 
 
Verminderen 
• strakke overgangen tussen bosplantsoenvakken en grasvakken: deze omvormen naar een zoomvegetatie 
• gazonvakken, ongebruikte gazons of gazonoverhoeken, deze omvormen naar kruidenrijk, middellang of hoog gras 
• sierheesters-/vakken: deze omvormen naar bosplantsoen of lang, kruidenrijk gras 
 
Vermijden 
• klepelen, insporing en verdichting van de bodem 
• soortarme en/of eenvormige samenstellingen van bosplantsoenvakken en gras 
• onderhoud gericht op beeld, zoals vormsnoei, haagsnoei, opkronen 
 
Randvoorwaarden 
• behoud van veiligheid, zoals tijdig verwijderen van dode takken, stormschade binnen de valafstand van wegen en paden en op gazons 
• behoud van doorzicht, mate van openheid, behoud van doorkijk in en uit het park/groenstrook 
• behoud van gebruiksfunctie, zoals zitplekken, speelplekken, sport/spelsituaties, gebruik voor evenementen, recreëren

* Ambassadeurs voor groene buitenwijken en wijken met veel groen en waar het landschap met bomen en singels tot in de 
bebouwing reikt. Veel structuurrijk groen met besrijke soorten en een kruidenrijke bermen/grasvelden. 
 
** Uitvoer van werken altijd volgens een goedgekeurde gedragscode Wet natuurbescherming. Van toepassing is in ieder geval de 
‘Gedragscode Soortbescherming  voor gemeenten’, van december 2020.

Bebouwde kom
Parken en groenzones



zoomvegetatie: 
lang gras, kruiden

straatboom: 2e grootte 
opgekroond

Buurtgroen: 10-100 m2 vakken

besdragende struik: Hondsroos 
Vuilboom, Krent

zaadrijke boom: 
elzen, essen, esdoornszoomvegetatie: 

lang gras, kruiden

straatboom: 3e grootte 
beperkt opgekroond

Buurtgroen: 2-10 m2 vakken

besdragende boom: 
Wilde lijsterbes, Krent, fruit- 
boom

lang gras,  
kruiden

straatboom: 3e grootte 
opgekroond

Buurtgroen: 1-2 m2-vakken

besdragende boom: 
lijsterbes, Krent, fruit- 
boom

losse haag: Beuk,  
Hulst, Meidoorn

kort, bloemrijk 
gras, kruidenkort, bloemrijk 

gras, kruiden

maaistrook, 
0,5 m

maaistrook, 
0,5 m

lang gras,  
kruiden

dichte struiklaag: Gewone liguster, 
Bergvlier, Hazelaar, meidoorns

bodembedekkers 
besrijk

Een meer ecologische werkwijze**  

1. Gazons minder maaien, later maaien. Een goed houvast 
is de bloeitijd van madelief. Maai pas als deze soort is uit-
gebloeid.  

2. Minder schonen: Laat meer onkruid staan, niet overal 
maar op willekeurige plaatsen, soms langs gevels, stoep-
randen en voorzieningen, soms op overhoeken.  

3. Een verschralend beheer, afvoeren van maaisel en 
snoeihout. Takken kunnen in beperkte hoeveelheden in 
rillen verwerkt worden, maar maaisel, bladophopingen of 
houtsnippers niet. 

4 Beheer gedifferentieerd en gefaseerd: maai of snoei niet 
alles tegelijk maar verdeel het over verschillende locaties 
en tijdstippen, zoals sinusbeheer. 

5. Natuurlijke processen toestaan: hieronder vallen een 
hele reeks aan maatregelen. Denk aan het toestaan van 
bosplantsoenvakken en gazons geleidelijk in elkaar over-
lopen en er een zoom- en mantelzone ontwikkelt, evenals 
verruiging. Ook het niet opkronen van bomen, onge-
maaide boomspiegels en toestaan dat jong opslag mag 
doorgroeien tot boomvormers zijn voorbeelden. Ook 
spontane en natuurlijke verspreiding hoort tot de natuur-
lijke processen. Geef pionierssoorten een kans, laat 
spontane ruigte optreden en langzaam overgang naar 
struweel en bosvorming tot op het moment dat de loca-
ties weer beschikbaar moeten komen.  

 

6. Omvormingen: vorm gazon om naar kruidenrijkgras op 
plaatsen waar de gebruiksintensiteit laag is. Vorm heesters 
om naar bosplantsoen. Dergelijke omvormingen vragen 
niet om hoge kosten: aanpassing van het beheer of aan-
duiding van een ander groentype voldoet in de meeste 
gevallen. Kleine aanpassingen, zoals aanplant van enkele 
inheemse struiken in een grasstrook, kan al een heel ver-
schil maken en het proces van vernatuurlijking in gang 
zetten. 

7 Speciale flora- en faunavoorzieningen. Leg takkenrillen 
aan of een broedhoop, plaats nestkasten, insectenhotels 
of handhaaf dood hout. Dergelijke maatregelen vergroot 
de vestigingsmogelijkheden voor veel soorten. Periodieke 
inzaai van zadenmengsels, bijen- of vlindermengsels is 
mogelijk, maar beperkt en alleen met zorgvuldig geselec-
teerde mengsels. Inzaai kan een impuls betekenen voor 
de biodiversiteit, maar meestal is het van korte duur en 
loopt de ingezaaide bloemrijkdom snel terug en zijn het 
de gebiedseigen soorten die weer de overhand nemen. 

8. Natuurlijke groeivormen toestaan, vrije groeivormen 
met natuurlijke habitus van bomen, struiken en hagen. 
Ook fruitbomen mogen vrij uitgroeien.



Ecologisch groen-
beheerpakket: Groene specht en Kneu*

Bevorderen 
• inheemse boombeplantingen met oudere bomen (met holten), linten en lanen, boomgroepen op overhoeken, bosjes 
• cultuurhistorische beplantingen: hoogstam-fruitbomen, populierenrijen, houtsingels en wallen, hagen 
• struikbegroeiingen, vrije groeivormen, losse hagen, hakhoutsingels, jonge boomopslag en doornige struwelen 
• bomen: Zomereik, Beuk, Ruwe berk en ander traditionele wegbeplantingen (zoveel mogelijk oude bomen handhaven) 
• struiken, dicht struweel: Eenst./Tweest. meidoorn, Hulst, Sleedoorn, Hondsroos 
• hagen, losse/vrij uitgroeiend: Eenst. meidoorn 
• brede bermen met kruidenrijke grasvegetaties, soortenrijk met variabele vegetatiepatronen 
• overhoeken met gevarieerde, inheemse begroeiingen (kruiden, grassen en houtopstanden in een variabele mix) 
• koppeling met weideranden en akkerranden met zaadrijke mengsels, randenbeheer, etc. 
• onderlingen verbindingen, aaneengesloten natte en droge structuren, koppeling met landschapselementen 
 
Verminderen 
• voortijdige kap en verjonging van lanen en wegbeplantingen, handhaaf oude boombeplantingen zo lang mogelijk 
• frequent maaien en volledig maaien van bermen en overhoeken, handhaaf 20% per maaironde 
• volledig uitmaaien bermsloten en greppels, handhaaf 20% per maaironde 
• eenvormige grasbermen, deze omvormen naar structuurrijke, kruidenvegetaties 
• maaien van bosbermen, steilkanten en langs landschapselementen 
 
Vermijden 
• klepelen, insporing en verdichting van de bodem 
• onderhoud gericht op beeld, zoals vormsnoei, haagsnoei, opkronen 
 
Randvoorwaarden 
• behoud van veiligheid, zoals tijdig verwijderen van dode takken, herstel van stormschade, verwijderen gevaarzetting 
• behoud van gebruiksfuncties en veiligheid, zoals doorzicht en openheid bij kruispunten, oversteekplaatsen, zitplekken, etc. 
• behoud van kenmerkende landschapspatronen, waaronder beplantingslinten, maar ook openheid, zoals op de enkgronden

* Ambassadeurs voor groene buitenwijken en wijken met veel groen en waar het landschap met bomen en singels tot in de 
bebouwing reikt. Veel structuurrijk groen met besrijke soorten en een kruidenrijke bermen/grasvelden. 
 
** Uitvoer van werken altijd volgens een goedgekeurde gedragscode Wet natuurbescherming. Van toepassing is in ieder geval de 
‘Gedragscode Soortbescherming  voor gemeenten’, van december 2020.

Groene specht (Picus viridis) 
 
De habitatvoorkeur van de Groene specht bestaat uit een 
halfopen landschap. De vogel is te vinden in bosgebieden 
met open loofbos, deze zijn vaak alleen bezet langs de 
randen of rond kaalslagen, de vogel houd niet van 
aaneengesloten bossen. Verder broedt de soort in het 
kleinschalig cultuurlandschap met veel oude bomen, 
verspreide bosjes, hoogstamboomgaarden, populieren-
rijen, houtsingels en/of houtwallen (met voorkeur 
loofbomen). Maar ook in tuinen en parken. Het broedsei-
zoen van de Groene specht is van half april tot half mei. 
Bouw van nest in een rond uitgehakte nestholte in een 
loofboom. Hakt soms nieuwe holte, maar gebruikt vaak 
oud hol. Het uithakken van een nestholte duurt gemiddeld 
15-30 dagen. In de nestholte worden de eieren gewoon op 
het hout gelegd; de Groene specht bekleedt het nest dus 
niet met mos of veren. De soort broedt één keer per jaar, 
broedduur 14-15 dagen, en de nestjongenperiode is 23-27 
dagen. De specht foerageert op de grond waar de soort 
naar voedsel zoekt. Het voedsel van de Groene specht 
bestaat bijna uitsluitend uit mieren zoals bosmieren, 
wegmieren, weidemieren en houtmieren, waarbij vooral 
de rode bosmier erg geliefd is. Hierdoor zijn mierennesten 
grote voedingsbronnen. Verder eet de specht soms 
verschillende andere insectensoorten. De soort is een 
echte standvogel, waardoor er in de winter veel sterfte 
gevallen zijn.  
 
Maatregelen: 

Behoud/onderhoud aan oude loofbomen essentieel.  •
Aanplant/behoud van (loof )bomen voor nestgelegen-•
heden hierbij zijn populieren erg geliefd. (door bijv. 
aanleg van houtwallen en houtsingels). 
Vermijden of verminderen van gebruik van pesticiden, •
zodat de insectenbeschikbaarheid kan toenemen. 
Gefaseerd maaien van bermen en grasvelden waar de •
vogel op foerageert, waardoor mierennesten over een 
langere periode beschikbaar blijven.  

Kneu (Linaria cannabina) 
De habitatvoorkeur van de Kneu bestaat uit een open tot 
halfopen landschap. De vogel broedt in het kleinschalig 
cultuurlandschap met dichte struiken, jonge aanplant, 
struwelen, tuinen, jonge groenvoorziening en opslag. In 
het cultuurland heeft de vogel een voorkeur voor regio’s 
met hoog aandeel akkerbouw (maar daar tegenwoordig 
sterk geclusterd voorkomend vanwege algehele kruidenar-
moede). Het broedseizoen van de Kneu is van half april tot 
half augustus, piek tussen april en half juni. Bouw van nest 
laag tussen 40 cm-1,5 m in dichte struiken en heggen, 
vooral struiken met doorns en/of stekels zij erg geliefd, 
bijv. meidoorn, sleedoorn en braam. De soort broedt drie 3 
keer per jaar, broedduur 12-13 dagen, en de nestjongen-
periode 12-17 dagen, de jongen worden na het uitvliegen 
nog enige tijd begeleid. Het voedsel van de Kneu bestaat 
in tegendeel tot andere vinken en gorzen, uitsluitend uit 
zaden van kruiden. De vogel is een zaadeter en gedijt het 
best op plaatsen met veel kruiden en grassen. Wilde 
soorten, maar ook cultuurgewassen zoals koolzaad, 
mosterdzaad en lijnzaad. Belangrijke soorten in de lente 
zijn vogelmuur, veldkers, varkensgras en vroegeling. Later 
in het jaar zijn ook paardenbloem, brandnetel, distel en 
kaardenbol belangrijke voedselbronnen. De vogel 
foerageert vooral op de grond, foerageervluchten tot 
honderden meters van nestplaats. De soort is een trek-
vogel en trekt merendeel naar Zuidwest-Europa. Noorde-
lijke vogels overwinteren in Nederland. 
 
Maatregelen : 

Onderhoud aan (doorn)struwelen en heggen.  •
Gefaseerd snoeien van heggen, jaarlijks een vijfde, •
(waarbij snoeihoogte en – breedte wordt gevarieerd), 
zodat na 5 jaar alles een keer is gesnoeid. Hierdoor 
ontstaat structuurvariatie. 
Overstaande lage bomen zijn wenselijk (uitkijk-en •
zangpost). 
Heggen snoeien in najaar/winter en in ieder geval voor •
1 maart, zodat de vegetatie goed ontwikkeld is rond het 
moment van vestiging broedvogels. 
Nieuwe broedgelegenheid maken door aanleggen van •
(doorndragende) heggen en struwelen (tenminste 
enkele honderden meters heg). Dit is alleen zinvol indien 
er binnen een straal van enkele honderden meters 
voedselrijke plekken beschikbaar zijn (zie hieronder). 
Vergroten voedselaanbod door het natuurlijk beheren •
van bermen waardoor er meer verschillende kruiden 
kunnen groeien. Ook kan er een gewasmengsel gezaaid 
worden. 
Vermijden of verminderen van gebruik van pesticiden, •
zodat zaaddragende gewassen kunnen toenemen.  
Greppels en bermen niet elk jaar maaien, zodat kruidige, •
zaaddragende gewassen zich beter kunnen ontwik-
kelen.

Bermen buitengebied
gesloten landschap

losse haag:  
Meidoorn

weiland

lang gras,  
kruiden

laanboom  
> 50 jaar

laanboom  
> 50 jaar

rijbaan

0,5 m  
maai-
strook

lang gras,  
kruiden

struweel/houtsingel/hakhout: 
Wilde lijsterbes Bergvlier, Hazelaar, 
meidoorns, Zwarte els, 



Een meer ecologische werkwijze**  

1. Bermen minder maaien, later maaien. Een goed houvast 
is de bloeitijd van Fluitenkruid. Maai pas als deze soort is 
uitgebloeid, vrucht heeft gezet en begin af te sterven (half 
juni).  

2. Minder schonen: Laat meer onkruid staan, niet overal 
maar op willekeurige plaatsen, soms langs wegkanten, 
rotondes en bij voorzieningen, soms op overhoeken.  

3. Een verschralend beheer, afvoeren van maaisel en 
snoeihout. Takken kunnen in beperkte hoeveelheden in 
rillen verwerkt worden, maar maaisel, bladophopingen of 
houtsnippers niet. 

4 Beheer gedifferentieerd en gefaseerd: maai of snoei niet 
alles tegelijk maar verdeel het over verschillende locaties 
en tijdstippen. Handhaaf een deel van de vegetatie. 

5. Natuurlijke processen toestaan: hieronder vallen een 
hele reeks aan maatregelen. Denk aan het toestaan van 
struweel, ontwikkeling zoom- en mantelzone, evenals ver-
ruiging. Ook het niet opkronen van bomen, ongemaaide 
boomspiegels en toestaan dat jong opslag mag door-
groeien tot boomvormers zijn voorbeelden. Ook spontane 
en natuurlijke verspreiding hoort tot de natuurlijke pro-
cessen. Geef pioniersoorten een kans, laat spontane ruigte 
optreden en langzaam overgang naar struweel en bosvor-
ming tot op het moment dat de locaties weer beschikbaar 
moeten komen.  

 

6. Omvormingen: vorm grasrijke bermen om naar krui-
denrijk gras. Dergelijke omvormingen vragen niet om 
hoge kosten: aanpassing van het beheer of aanduiding 
van een ander groentype voldoet in de meeste gevallen. 
Kleine aanpassingen, zoals aanplant van enkele inheemse 
struiken in een berm, kan al een heel verschil maken en 
het proces van vernatuurlijking in gang zetten. 

7 Speciale flora- en faunavoorzieningen. Leg takkenrillen 
aan of een broedhoop, plaats nestkasten, insectenhotels 
of handhaaf dood hout. Dergelijke maatregelen vergroot 
de vestigingsmogelijkheden voor veel soorten. Periodieke 
inzaai van zaadmengsels, bijen- of vlindermengsels is 
mogelijk, maar beperkt en alleen met zorgvuldig geselec-
teerde mengsels. Inzaai kan een impuls betekenen voor 
de biodiversiteit, maar meestal is het van korte duur en 
loopt de ingezaaide bloemrijkdom snel terug en zijn het 
de gebiedseigen soorten die weer de overhand nemen. 

8. Natuurlijke groeivormen toestaan, vrije groeivormen 
met natuurlijke habitus van bomen, struiken en hagen. 
Ook fruitbomen mogen vrij uitgroeien. 

9. Stimuleer kruidenranden, akkerranden e.d. langs boe-
renland en particuliere percelen.

Bermen buitengebied
open landschap

Bermen buitengebied
boslandschap

randenbeheer weiland

knotboom 
> 50 jaar

0,5 m  
maai-
strook

0,5 m  
maai-
strook

lang gras,  
kruiden

fietspad                  

sloot                  berm, lang gras                  

randenbeheer weilandgeen 
maai-
beheer

rijbaan                  bos            



Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit, wat is dat eigenlijk? Het is ten eerste een lang en ingewikkeld 
woord. ‘Bio’ betekent leven. En ‘diversiteit’ betekent verschil, afwisseling. 
Dus Biodiversiteit betekent verschillende vormen van leven op aarde. 
Onderweg naar school zie je waarschijnlijk bomen, struiken en gras. Je ziet 
en hoort misschien ook vogels fluiten, niet elke vogel ziet er hetzelfde uit. 
En als je goed luistert hoor je ook dat ze niet op dezelfde manier fluiten. 

Biod iver s i te i t

Misschien heb je wel eens een eekhoorn 
in een boom gezien, of een egel 
onder een struik. Ook zie je onderweg 
misschien een vlinder vliegen, of zie je 
een lieveheersbeestje op een blaadje 
zitten. Misschien heb je als het bijna 
donker is wel eens een vleermuis zien 
vliegen. Bomen, planten, dieren. Dat 
zijn allemaal verschillende vormen van 
leven. Dat is biodiversiteit. 

Een minder nette tuin is beter? 
Ja echt!
Het is belangrijk dat we letten op 
biodiversiteit bij het planten en 
het onderhouden van de bomen, 
struiken en het gras. Een net 
gemaaid gazon of een struiken-
perkje met aangeharkte grond, dat 
vinden veel mensen mooi. Want 
opgeruimd staat netjes! Maar voor 
de biodiversiteit is het beter om 
de tuin niet al te netjes maken. 
De plantsoenen in jouw buurt zijn 
eigenlijk de tuinen van de gemeente. 
En die gaan we minder netjes maken. 
Hoe we dat doen? In sommige 
woonwijken gaan we bijvoorbeeld 
gazons minder vaak maaien, en 
soms zelfs het hele jaar niet meer! 
Dit doen we zodat er meer bloemen 
kunnen bloeien. En als het winter 
wordt, kunnen insecten in de holle 
stengels overwinteren. En vogels 
kunnen dan tussen het hoge gras 
een maaltje zoeken. Een ander 
voorbeeld is dat we van oude takken 
van struiken en bomen smalle 
hoopjes maken (dat noemen we 
‘takkenrillen’). Zo zorgen we voor 
allerlei schuilplekjes voor dieren. 
Egels en muizen kunnen een plekje 
vinden in het lange gras. Vogels en 
kleine zoogdieren kunnen schuilen in 
de takkenril. 

Biodiversiteit houdt dieren en planten in leven
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Het is 
bijvoorbeeld nodig voor zuurstof en bestuiving 
van planten. Als mensen hebben we biodiversiteit 
nodig voor voedsel. Denk maar aan de 
verschillende soorten fruit en 
groenten die je eet. 

De zaad-eieren die je hebt 

gekregen bevatten zaadjes van 

allerlei bloeiende kruiden. Als je 

ze komend voorjaar in de grond 

stopt en water geeft, zullen de 

bloemen vanzelf tevoorschijn 

komen. Daar hebben insecten 

maandenlang plezier van!

Een boom die doodgaat hoort ook 
bij een ecosysteem. Vogels zoals 
spechten kunnen dan een hol 
maken in de stam, en insecten eten 
graag het dode hout. 
Op plekken waar de boom niet in de 
weg staat kunnen we deze gewoon 
laten staan. Het ziet er minder 
netjes uit, maar het is goed voor de 
biodiversiteit, voor planten, dieren 
en wij mensen! Ook jij kunt helpen, 
door bijvoorbeeld een kast voor een 
egel onder de struiken in je tuin te 
zetten. Of een nestkastje te hangen 
aan je boom of aan de muur van 
schuur. 

En maak je geen zorgen: 
de speelveldjes worden wel 
gewoon gemaaid!



Ook hebben we het nodig om te bouwen, 
bijvoorbeeld een houten schuur. Dat waren 
ooit bomen. Zelfs de kleren die je aan hebt 
zijn gemaakt van planten! 

Als mensen hebben wij heel veel invloed 
op de biodiversiteit. Planten en dieren 
hebben elkaar nodig om in leven te blijven 
en voort te kunnen planten. Dat noemen 
we een ecosysteem. Ook in de woonwijk 
zijn ecosystemen. Hoe beter het ecosysteem 
werkt, hoe meer biodiversiteit.

Verschillende dieren in de buurt
Maar mensen zijn niet de enige bewoners 
van de wijk. Vogels, insecten, eekhoorns 
en egels komen ook graag in woonwijken, 
vooral als er veel groen is. Vogels vliegen 
van tak naar tak, eekhoorns klimmen 
in een boom, egels verstoppen zich in 
het plantsoen. Vlinders en bijen zoeken 
bloemen om op te gaan zitten, daar zit 
nectar in. Aan de lijfjes van de bijen en 
vlinders blijft stuifmeel van de bloem 
kleven. Dat doet de bloem expres, want 
zo kunnen de vlinders en bijen helpen met 
bestuiven van andere bloemen in de buurt. 
En komen er weer nieuwe bloemen.

Biodiversiteit in jouw woonwijk? Jazeker!
Als je in een nieuwe wijk woont staan er nog kleine 
bomen in de straat, en is het gras eronder nog 
maar net ingezaaid. Als je in een ouder huis woont 
staan er misschien al hele grote bomen. De bomen, 
struiken en het gras langs de weg en de stoep zijn 
van de gemeente. De gemeente heeft de bomen 
geplant, en het groen aangelegd. De bomen en 
struiken groeien vanzelf verder. Wel moeten ze 
soms gesnoeid worden, anders kunnen er takken 
uit de boom vallen op de weg, of gaat de struik 
over de weg hangen. Dan kun je er niet meer goed 
langs en kun je andere weggebruikers niet goed 
zien. Ook moet het gras op je speelveld regelmatig 
worden gemaaid. De gemeente Epe moet ervoor 
zorgen dat het groen er goed bij staat. Zo kun jij 
veilig naar school en lekker spelen op het veld.

 Wist je dat in gazons heel veel kruiden verborgen 

zitten, die pas tot bloei kunnen komen als je het 

gazon een tijdje niet maait? Dat kan een mooi 

plaatje opleveren en insecten worden er blij van!

Wist je dat ook schimmels belangrijk 

zijn voor de biodiversiteit? Schimmels 

zijn bijvoorbeeld paddenstoelen, die 

langzaam maar zeker helpen bij het 

opruimen van dood hout, zodat er 

weer plek is voor nieuwe planten.

Stel je voor dat er alleen maar 
gazon in de woonwijk zou zijn, 
zonder bloemen, bomen en 
struiken. Dat zou toch een saaie 
boel worden? Ook vogels en 
eekhoorns zouden dat niet fijn 
vinden, en ergens anders naartoe 
gaan. De egel kan zich nergens 
onder verschuilen, en ook bijen 
en vlinders moeten ergens anders 
heen. Aan alleen gras hebben ze 
niks. 



Ron Kamperman
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