
Bijvriendelijk

onderhoud
met kleine aanpassingen leuk resultaat!

Marco de Wit, april 2021



Dijkbeheer WDODelta

- Beheer van:(60% zelf in onderhoud)

- Primaire keringen 240 kilometer 

- Regionale kering 140 kilometer

- Tot vorig jaar twee vormen van onderhoud:

- Waterstaatkundig beheer:

- Binnentalud (landzijde) verpacht, schapenbeweiding

- Natuurtechnisch beheer:

- Twee keer per jaar gehele kering maaien en afvoeren

- 15 juni- 15 juli 

- 1 keer september



Reevediep (14 kilometer)

- Sinds 2016 contact met  Bijenlint Zutphen, eerste proeven o.a. bij 

Olst

- Reevediep is een nieuwe kering

- Moest nieuw bestek komen

- Proef verder uitgebreid



Reevediep (14 km)

- Afgelopen 2 jaar vaksgewijs gemaaid

- 300 meter staan, 300 meter maaien etc.

- 1e deel maaien in 1 mei- 31 mei

- 2e deel maaien in 15 juni-15 juli

- 3e deel geheel maaien in 1-31 september

- Na 1e jaar vakken gewisseld

- Gedragscode: Uitwerking in werkprotocol:

- maaien voor 15 juli mits 50% blijft staan en extra 

oplettendheid op broedende vogels (vooral in berm 

mogelijk aanwezig)



Eerste resultaat

- Nieuwe dijken, resultaat nog onbekend

- Veel ridderzuring en distels als gevolg nieuwe kering (die delen wel 

vaker gemaaid)

- Brede delen van de binnenberm (20-30 m) ingezaaid met een bloemrijk 

mengsel. 

- In de delen waar we niet rijden om dijkmaaisel af te voeren

- Bloemrijke delen maaien we 1 keer per jaar en voeren het 

maaisel af (vervalt aan de aannemer)

- Agrariërs zijn zeker bij mooi droog weer, blij met dit maaisel. Wij 

betalen stortkosten aan de aannemer



Nieuwe bestek keringen

- Meer aandacht voor biodiversiteit (AB, provincie en omgeving)

- Meer beleving van de dijk

- Minder verstikking van grasmat door eerder maaien

- Alle keringen nu vaksgewijs maaien

- 300 meter maaien, 300 laten staan 

- 1e deel maaien in 1 mei- 31 mei

- 2e deel maaien in 15 juni-15 juli

- 3e deel geheel maaien in 1-31 september



Biodiversiteit op de kering

- Voorafgaand aan maaiseizoen een toolboxmeeting met 

aannemer en het uitvoerend personeel

- Al het uitvoerend personeel gedragscode niveau 1

- Later maaien voor de Kievitsbloem

- Maaien 1 juli -15 juli



Evaluatie

- Algemene inspectie:

- Voorjaarsschouw (eind maart- begin april)

- Najaarsschouw (eind september- begin oktober)

- Toetsing grasmat door check beworteling via de 

plaggenmethodiek

- Monitoring flora in 2019 liet zien dat we op de goede weg zitten!

- Graslandtype zijn al vrij biodivers en met dit onderhoud 

groter kans op nog meer verschillende soorten

- We blijven de vakken volgen qua vegetatie



Vragen?

Meer informatie over biodiversiteit op de kering is te vinden op
https://handreikinggrasbekleding.nl/

https://handreikinggrasbekleding.nl/

