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Hoe kan de biodiversiteit worden 
vergroot met aangepast maaibeheer?



Rol van waterplanten

Structuren onder water vormen belangrijk habitat: 

Schuilplaats, plek om eieren af te zetten, voedselbron, etc.



Rol van waterplanten

Planten zorgen voor variatie in milieuomstandigheden

Hydromorfologie: 

Substraat en stromingsvariatie Waterchemie: opname 

en afgifte stoffen



Maaien is onvermijdelijk

Amper beperkingen voor 

woekerende water- en 

oeverplanten: watergang 

groeit vol

laag

veel

veel

voedselrijk

Dimensies

klein



Maaien kan problemen geven

Enkele negatieve ecologische effecten maaibeheer

‘Minder maaien is positief voor de ecologie’

Verlies

habitatstructuur

Sterfte Waterkwaliteits-

problemen



Balans waterkwantiteit en ecologie

Eenzijdig sparen Stroombaanmaaien

Aangepaste maaivormen

3 vormen van aangepast maaibeheer

Berends et al. 2020

Ritsbeheer 



Wat zijn de effecten van aangepast maaibeheer op de 

vegetatie en de macrofauna?

Eenzijdig of tweezijdig sparen?

Gekanaliseerde/genormaliseerde beken in landbouwgebied



Resultaten aangepast maaien vegetatie

2 jaar eenzijdig niet maaien

en stroombaanmaaien:
Toename

oppervlakte planten

Kleine toe- of afname

deel v/d soorten, 

vooral bij eenzijdig

maaien en niet in 

iedere beek

Grootste effect in 

jaar 1

Dominante soorten

bleven dominant



Resultaten aangepast maaien vegetatie

Toegevoegde waarde ritsbeheer 

Alleen bij kleine openingen toename bedekking soorten

die profiteerden van luwte: drijfbladplanten en kroos



Resultaten aangepast maaien macrofauna

2 jaar eenzijdig niet maaien, ritsen en stroombaanmaaien:

Sterkere respons

dan vegetatie, in alle

beken toe- of afname

deel v/d soorten

Hoger aantal

individuen

Respons sneller bij

stroombaanmaaien

Verschil in effect in 

jaar 1 (+) en jaar 2 (-)



Resultaten aangepast maaien macrofauna

Milieu- en habitatpreferenties macrofauna geven verklaring

voor het verschil in effect tussen jaar 1 en jaar 2

Positieve respons correspondeert met preferentie voor

stroming: extra structuur in de waterkolom

http://www.shl.uiowa.edu/



Resultaten aangepast maaien macrofauna

Negatieve respons in jaar 2 correspondeert met 

preferentie voor organische belasting, slib, eutrofiëring

Verslibbing in vegetatiezoom veroorzaakt problemen

voor de beekmacrofauna: zuurstof, voedsel...



Invloed van het stroomgebied

De effectiviteit van het aangepast maaibeheer wordt geremd

door traject-overstijgende stressoren

Invloed stroomgebied



Stuurknoppen

Hydrologische maatregelen

Waterkwaliteit

verbeteren

Beschaduwen

(beken)

X



Toekomstperspectief?

Slootbeheer: onder matig voedselrijke omstandigheden

kan aangepast maaibeheer leiden tot zeer hoge

biodiversiteit

Wieden: eenzijdig maaien, 2 jaar sparen



Conclusies

Aangepast maaibeheer heeft positieve effecten op een

deel van de al aanwezige macrofauna en vegetatie. 

Het gaat hierbij vooral om aantallen/bedekking.  

De effecten van aangepast maaien lijken op dit

moment vooral beperkt te worden door de invloed van 

stressoren, zoals eutrofiëring en verslibbing

Een gecombineerde aanpak (aangepast maaien + 

wegnemen stressoren) is daarom nodig om in de 

toekomst meer biodiversiteitswinst te boeken


