
H a k h o u t
Door aanplant van hakhout krijgt het dal van de Fliert een meer besloten 
karakter, de rand van het beekdal wordt zichtbaar. Hakhout staat op de drogere 
gronden, bij voorkeur aangeplant daar waar vroeger ook hakhout heeft 
gestaan. Het bestaat uit soorten inheemse struiken en bomen. Hakhout wordt, 
gefaseerd, elke 5 tot 10 jaar teruggezet tot zgn. hakhoutstoven of stobben. 
Solitaire bomen kunnen uitgroeien tot zogenaamde overstaanders, deze 
worden niet teruggezet en kunnen uitgroeien tot volwassen boom. 

sortiment

Acer campestre veldesdoorn 10%

Betula pendula ruwe berk 10 %

Cornus sanguinea kornoelje 10 %

Corylus avellana hazelnoot   5 %

Crataegus monogyna meidoorn   5 %

Fraxinus excelsior gewone es  15 %

Malus domestica wilde appel    3 %

Prunus spinosa sleedoorn 10 %

Pyrus communis wilde peer   3  %

Quercus robur zomereik 20 %

Ulmus laevis fladderiep   5 %

Viburnum opulus Gelderse roos   4 %

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand 1,5m X 1,5m

plantmaat 100 / 125

planttijd oktober-maart

beheer uur / jaar tijdstip

gefaseerd terugzetten met behoud van overstaanders 1 x per jaar    10 % van de opppervlakte 3  / 100m2 oktober-februari

snoeihout verwerken tussen stoven

onderbegroeiing selectief uitmaaien 2 x per jaar   20 % van de oppervlakte 0,5 / 100m2 juli-september

maaisel verwerken tussen stoven

natuur 

natuurdoeltype bosrand 

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100m2

beheer per 100m2

beekdal
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H a k h o u t

kornoelje kornoelje  - vrucht hazelnoot - bloem en vruchthazelnoot - blad

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

wilde appel - vruchtwilde appel - bloem sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

wilde peer - vruchtwilde peer - bloem zomereik - bloem zomereik - vrucht

fladderiep - vruchtfladderiep Gelderse roos - vruchtGelderse roos - bloem

gewone es - blad gewone es - vrucht

beekdal



H a kh o u t wal
Heggen en houtwallen geven het dal van de Fliert een karakter vergelijkbaar 
met het oorspronkelijke beekdal. De houtwal staat op de drogere gronden, 
aangeplant als veekering en leverancier van brandstof en bouwmateriaal. 
Houtwallen daar waar vroeger ook beplanting heeft gestaan, aangeplant op 
licht verhoogde walletjes. Ze worden, gefaseerd, elke 5 tot 10 jaar teruggezet 
tot hakhoutstoven of stobben. In de houtwallen is ruimte voor overstaanders, 
bomen die niet worden teruggezet en kunnen uitgroeien tot volwassen boom. 

sortiment

Acer campestre veldesdoorn  10 %

Betula pendula ruwe berk  10 %

Cornus sanguinea kornoelje  10 %

Corylus avellana hazelnoot    5 %

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn  10 %

Fraxinus excelsior gewone es  15 %

Quercus robur zomereik  20 %

Ulmus laevis fladderiep     5 %

Viburnum opulus Gelderse roos     5 %

Prunus spinosa sleedoorn   10 %

aanleg 

uitvoering grond uit greppel verwerken op grondwal

hoogte aarden wal 0,5 -1 m

hoge gronden

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand 1,5m X 1,5m

plantmaat 100 / 125

plantrijen 2 of 3

planttijd oktober-maart

beheer uur / jaar tijdstip

gefaseerd terugzetten met behoud van overstaanders 1 x per jaar    10 % van de opppervlakte 3  / 100m2 oktober-februari

snoeihout verwerken tussen stoven oktober-februari

onderbegroeiing selectief uitmaaien 2 x per jaar   20 % van de oppervlakte 0,5 / 100m2 juni-september

maaisel verwerken tussen stoven juni-september

natuur 

natuurdoeltype bosrand 

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100m1
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ruwe berk - blad ruwe berk - katjes

kornoelje kornoelje  - vrucht hazelnoot - bloem en vruchthazelnoot - blad

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

zomereik - bloem zomereik - vrucht

fladderiep - vruchtfladderiep Gelderse roos - vruchtGelderse roos - bloem

H a kh o u t wal

veldesdoorn - bloemveldesdoorn - blad

gewone es - blad gewone es - vrucht

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

hoge gronden



sortiment

Acer campestre veldesdoorn     5 %

Cornus sanguinea kornoelje      5 %

Crataegus monogyna meidoorn   75 %

Prunus spinosa sleedoorn   10 %

Viburnum opulus Gelderse roos     5 %

100%

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij 0,75 m

plantafstand tussen de rijen 0,50 m

plantrijen 2 of 3

plantmaat 80/100

planttijd oktober-maart

Fl ier theggen

Heggen geven het dal van de Fliert een kleinschalig karakter. Ze worden zo 
veel mogelijk aangeplant op plaatsen waar ze vroeger ook hebben gestaan. 
Fliertheggen staan doorgaans op de vochtigere plekken in het beekdal, ze 
kunnen dienen als veekering en zorgen voor brandstof. Heggen zijn relatief 
lage, tot maximaal 2 meter hoge kaverlgrensbeplanting bestaande uit inheemse 
struiken. De heggen worden jaarlijks gesnoeid. Het onderhoud van de heg kan 
op twee manieren plaatsvinden. Als de heg elk jaar in zijn geheel wordt gesnoeid 
ontstaat een vrij strakke heg. Als gefaseerd wordt teruggezet, ontstaat een 
losgroeiende haag met een variabel beeld. In de heggen staan overstaanders, 
bomen die niet worden gekapt en uitgroeien tot volwassen solitairboom.  

beekdal

natuur 

natuurdoeltype struweel/mantel/zoombegroeiing

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100m1

beheer per 100m1

beheer variant I uur / jaar tijdstip uitvoering

strakke heg snoeien tot gewenste hoogte 1 x / jaar  100 % 4 / 100 m1 oktober-maart

onderbegroeiing selectief maaien, maaisel laten liggen 1 x / jaar  100 % 0,5 / 100 m1 juni-september

beheer variant II

losgroeiende haag gefaseerd terugzetten 1 x / jaar   25 - 50 % 4 / 100 m1 oktober-maart

overstaanders ongeveer 1 per 100m1

onderbegroeiing selectief maaien, maaisel laten liggen 1 x / jaar  100 % 0.5 / 100 m1 juni-september
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kornoelje kornoelje  - vrucht

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

Gelderse roos - vruchtGelderse roos - bloem

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

Fl ier theggen
beekdal

Spaanse aak - bloemSpaanse aak - blad



Vlechtheggen

sortiment

Acer campestre veldesdoorn     5 %

Cornus sanguinea kornoelje     5 %

Crataegus monogyna meidoorn   80 %

Prunus spinosa sleedoorn   10 %

100 %

aanplant en verwerking

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij 0,80 m

plantafstand tussen de rijen 0,50 m

plantrijen 2

plantmaat 80/100

Heggen geven het dal van de Fliert een ander meer kleinschalig karakter. 
Heggen worden zo veel mogelijk aangeplant op plaatsen waar ze vroeger ook 
hebben gestaan, meestal op de vochtigere delen van het dal. De vlechtheg 
is een speciaal soort heg die veel langs de Fliert voorkwam. Bij de vlechtheg 
wordt het te snoeien hout niet afgeknipt of gezaagd maar ingehakt. De half 
doormidden gehakte takken worden omgebogen en vervlochten met andere 
takken en stammen. Vlechtheggen zijn lage, tot maximaal 2 meter hoge 
randbeplanting bestaande uit een gering (1 tot 5) aantal soorten, inheemse 
struiken. Vlechtheggen worden jaarlijks gesnoeid en gevlochten. 

eerste vervlechting door stammen half in te hakken en om te buigen

beheer uur / jaar tijdstip uitvoering

uitlopers half inhakken en opnieuw invlechten 1 x / jaar  100 % 20 / 100 m1 november - februari

overstaanders handhaven  ongeveer 1 per 100m1

onderbegroeiing selectief maaien 1 x / jaar  100 % 0,5 / 100 m1 juni  - september

natuur 

natuurdoeltype struweel/mantel/zoombegroeiing

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100m1

beheer per 100m1

beekdal
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kornoelje kornoelje  - vrucht

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

Spaanse aak - bloemSpaanse aak - blad

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

Vlechtheggen
beekdal



Paddenpoel
beekdal

sortiment hakhout

Alnus glutinosa zwarte els  80 %

Fraxinus excelsior gewone es     5 %

Prunus spinosa sleedoorn     8 %

Sambucus nigra vlier     5 %

Quercus robur zomereik     2 %

aanleg poel

uitvoering volgens nader te bepalen plattegrond

minimale maten volgens nader te bepalen doorsnede

uitgegraven grond verwerken t.p.v. aan te planten hakhoutbosje

aanplant hakhout

plantwijze driehoeksverband

plantafstand 1,5m X 1,5m 

plantmaat 100/125

beheer 

poel uur / jaar tijdstip uitvoering

gefaseerd schonen 1 x / jaar       50 % 8 / 100 m2 augustus-september

bij gebleken noodzaak uitdiepen door baggeren incidenteel  50 % augustus-september

hakhout

gefaseerd terugzetten 1 x / jaar       20 % 3 / 100 m2 oktober-februari

vegetatie selectief uitmaaien 2 x / jaar      20 % 0,5 / 100 m2 augustus-september

Paddenpoelen zijn kleine waterelementen die een onmisbare 
schakel vormen in de biotoop van kikkers, padden en salamanders. 
Oorspronkelijk zijn de poelen gegraven als veedrinkplaats tegenwoordig 
is het hoofdfunctie ecologische stapsteen. Poelen zijn vaak klein, vanaf 25 
m2, maar de grootte kan varieren net zoals de diepte. De paddenpoelen 
kunnen nog altijd dienen als veedrinkplaats, maar zijn wel gedeeltelijk 
voor vee afgesloten. Op korte afstand van de poel wordt hakhout of heg 
aangeplant. Poelen zijn niet aangesloten op andere waterelementen.  

natuur 

natuurdoeltype zoetwatergemeenschap

doelsoorten zoogdieren otter

vogels dodaars, ijsvogel, watersnip, tureluur

reptielen ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad, rugstreeppad

eventuele combinatie broedhoop voor ringslangen zie kaart broedhoop

subsidie

aanleg per 100m2

beheer per 100m2
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Paddenpoel
beekdal

zomereik - vruchtzomereik - bloem

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

zwarte els - vruchtzwarte els - bloem

gewone es - blad gewone es - vrucht

vlier - vruchtvlier - bloem



Beek begeleidende beplanting
beek

sortiment

Alnus glutinosa zwarte els  65 %

Betula pubescens zachte berk   15 %

Fraxinus excelsior gewone es   15 %

Myrica gale gagel     5 %

aanleg

plantwijze driehoeksverband

plantafstand 1,5m X 1,5m 

plantmaat 100/125

Op verspreid liggende plekken langs de beek liggen elzenhakhoutbosjes. Deze 
vorm van hakhout verdraagt meer vocht dan normaal hakhout van de drogere 
gronden. Het elzenhakhout zorgt voor afwisseling in het landschap en structuur 
langs de beek, de beek wordt zichtbaar. Ecologisch is het elzenhakhout 
interresant voor planten en dieren van vochtige grond om te fourageren, te 
schuilen en zich voort te planten. Elzenhakhout wordt kleinschalig gefaseerd 
teruggezet tot op de stobbe, jaarlijks maximaal 20 % van een bosje. 
Overstaanders in de vorm van solitairbomen kunnen voorkomen maar alleen 
uitgroeien tot volwassen boom als de bodem voldoende stevig is.  

natuur 

natuurdoeltype zoetwatergemeenschap

doelsoorten zoogdieren otter

vogels dodaars, ijsvogel, watersnip, tureluur

reptielen ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad, rugstreeppad

eventuele combinatie poel  zie kaart poel

subsidie

aanleg per 100m2

beheer per 100m2

beheer uur / jaar tijdstip

gefaseerd terugzetten met behoud van overstaanders 1 x per jaar    10 % van de opppervlakte 3  / 100m2 oktober-februari

snoeihout verwerken tussen stoven

onderbegroeiing selectief uitmaaien 2 x per jaar   20 % van de oppervlakte 0,5 / 100m2 juli-september

maaisel verwerken tussen stoven
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Beek begeleidende beplanting

zachte berk - blad zachte berk  - vrucht

gagel gagel - vrucht

beek

zwarte els - vruchtzwarte els - bloem

gewone es - blad gewone es - vrucht



Solitairen in  het veld

sortiment

Quercus robur zomereik

Fraxinus excelsior gewone es

onderbegroeiing 

weide of hooiland

aanplant

plantwijze met dubbele boompaal

plantmaat vanaf 20/25

beheer 

solitaire bomen uur / jaar tijdstip uitvoering

bescherming rond bomen controleren en zonodig herstellen 1 x /jaar 100 % 2 / stuk maart - oktober

begeleidingssnoei 1 x /jaar 100 % 6 / stuk maart - oktober

natuur 

natuurdoeltype ...

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, vleermuizen

vogels groene specht, steenuil, torenvalk

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per stuk

beheer per stuk

hoge gronden en beekdal
Solitairbomen komen in het beekdal voor als overstaander in hakhout en 
heggen en als solitair in het veld. Overstaanders zijn bomen die bij het 
regelmatig terugzetten of snoeien van hakhout en heggen worden gespaard 
en daardoor tot volwassen exemplaar kunnen uitgroeien. De echte solitairen 
in het veld worden bewust als solitairbomen aangeplant. Solitairen worden 
vooral aangeplant als bescherming tegen de zon voor (jong)vee, meestal in 
de huisweides dicht bij de boerderijen op de hogere delen van het dal. 
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Solitairen in  het veld

linde linde - bloem

zomereik - vruchtzomereik - bloem

gewone es - blad gewone es - vrucht

hoge gronden en beekdal



Hoogstam fruitboomgaard

Boomgaarden zijn van oudsher verbonden met de vaak grotendeels zelfvoorzienende boerderijen. Hoogstam 
fruitbomen dragen als geen ander groen element bij aan het karakter van het landschap. Aangeplant op de goede 
plekken met een geschikte bodemsamenstelling kunnen ze ook een economische bijdrage leveren aan het gebied. 
Met name voor de Fliertdalboer, die voor zijn afzet is aangewezen op de dorpse consument en de dagjesmensen 
zijn ze dan een waardevolle aanvulling op het inkomen.

onderbegroeiing 

grasland voor jongvee of schapen 

omheining bij gebruik grasland als huisweide

fliertheg zie kaart fliertheg

hakhoutwal zie kaart hakhoutwal

vlechtheg zie kaart vlechtheg

sortiment suggestie

Malus hybride appel Notarisappel, Princesse Noble, Sterappel, Zoete Campagner

Pyrus hybride peer Beurre Hardy, Doyennee de Commice, Gieser Wildeman, Triomphe de Vienne

Prunus hybride kers Bigareau Napoleon, Dubbele Meikers, Early Rivers, Varikse Zwarte, Mierlose Zwarte

Prunus hybride pruim Opal, Reine Claude d’Ouillins, Reine Victoria, Wijnpruim

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij vanaf 5.00 m

plantafstand tussen de rijen vanaf 5.00 m

plantmaat vanaf 16/18

beheer uur/ jaar tijdstip uitvoering

fruitbomen snoeien, snoeihout als brandhout 1 / stuk oktober - december

bescherming rond bomen controleren en zonodig herstellen 2 / stuk maart - oktober

bloemrijk grasland als onderbegroeiing laten begrazen maart - november

bijmaaien indien noodzakelijk, gras als veevoer 2 x /jaar 100 %  0,10 / 100m2 maart - oktober

natuur 

natuurdoeltype boomgaard

bloemrijk grasland

maximale begrazingsdruk 1 stuk vee / ha

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels groene specht, steenuil, torenvalk

reptielen ringslang, hazelworm

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100 m2

beheer per 100 m2

hoge gronden en beekdal
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Hoogstam fruitboomgaard

appel - Notarisappel appel - Zoete Campagnerappel - Princesse Noble

peer - Beurre Hardy peer - Doyennee de Commice

kers - Early Rivers

pruim - Opal pruim - Reine Victoriapruim - Reine Claude d’Ouillins pruim - Wijnpruim

kers - Mierlose Zwarte kers - Dubbele Meikers

peer - Gieser Wildeman peer - Triomphe de Vienne

appel - Sterappel

kers - Bigareau Napoleon

hoge gronden en beekdal



Huisweide

omheining vlechtheg zie kaart vlechtheg

alternatief fliertheg zie kaart fliertheg

hakhoutwal zie kaart hakhoutwal

sortiment

Acer campestre Spaanse aak 5%

Cornus sanguinea kornoelje 5%

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 80%

Prunus spinosa sleedoorn 10%

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij 0,80 m

plantafstand tussen de rijen 0,50 m

plantrijen 2

plantmaat 80/100
 

uitvoering maaiwerk mei-oktober

uitvoering snoeiwerk nov-febr

Op het oorspronkelijke boerenbedrijf is de huisweide de plek waar het jongvee wordt geweid. Dichtbij de boerderij, 
omheind door heggen of houtwallen biedt de huisweide een veilige omgeving met goed toezicht . De huisweide is 
voor de Fliertdalboer de plek waar de consument het boerenbedrijf meebeleefd in de vorm van pluktuin, kamperen 
bij de boer en locatie voor contact tussen mens en dier. De huisweide kan worden toegepast in combinatie met de 
fruitboomgaard en moestuin, gezamlijk vormen ze de basis voor het authentieke Fliertdal-product.

beheer uur/ jaar tijdstip uitvoering

bloemrijk grasland als onderbegroeiing laten begrazen maart - oktober

bijmaaien indien noodzakelijk, gras als veevoer 2 x /jaar 100 %  0,10 / 100m2 maart - oktober

omheining onderhouden als fliertheg 2 x /jaar 100 %  4  / 100m1 maart - november

maximale begrazingsdruk 1 stuk vee / ha

 

natuur

natuurdoeltype bloemrijk grasland

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen ringslang, hazelworm

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100 m2

beheer per 100 m2

hoge gronden en beekdal
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Huisweide

kornoelje kornoelje  - vrucht

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

Spaanse aak - bloemSpaanse aak - blad

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht

hoge gronden en beekdal



Nat Hooiland
beek

aanleg

afgraven voedselrijke toplaag, minimaal 0,10 m

ruwe afwerking bovenlaag

niet inzaaien

beheer

handmatig maaien van de 
vegetatie

1 x / jaar    100 % 15  / 100 m2 juli - augustus

maaisel laten drogen en verwerken als hooi   2  / 100 m2 juli - augustu

geen begrazing 

minimale bemesting

natuur 

natuurdoeltype bloemrijk hooiland

doelsoorten zoogdieren das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekedief, grutto, kemphaan, patrijs, tureluur, watersnip

reptielen ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie

aanleg per 100m2

beheer per 100m2

Nat hooiland is bloemrijk grasland gelegen in de laagste delen van het dal, dicht langs de Fliert. Het hooiland kan als vloeiveld 
tijdelijk onder water staan bij hoge waterstanden van de Fliert. Bij de aanleg wordt het land deels afgegraven om de rijke 
bovenlaag af te voeren en dichter bij het grondwater te komen. Zaaien van kruiden en grassen wordt alleen overwogen bij 
uitblijven van voldoende natuurlijke ontkieming. Het hooiland wordt 1 keer per jaar gemaaid waarbij het hooi wordt gebruikt als 
veevoer. Bijmesten gebeurt niet of hoogst incidenteel.  

sortiment

Cirsium dissectum Spaanse ruiter %

Geranium pratense beemdooievaarsbek %

Lychnis flos-cculi echte koekoeksbloem %

Ranunculus acris scherpe boterbloem %

Rhinanthus angustifolius grote ratelaar %

Rietorchis Europese orchidee %

Rumex acetosa veldzuring %

Sanguisorba officinalis grote pimpernel %
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Nat Hooiland
beek

echte koekoeksbloem echte koekoeksbloem

Europese orchidee

scherpe boterbloem

Spaanse ruiter

grote ratelaar

beemdooievaarsbek

veldzuring

grote pimpernel



Weiland intensief
beekdal

sortiment omheining vlechtheg

Acer campestre Spaanse aak     5 %

Cornus sanguinea kornoelje     5 %

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn   80 %

Prunus spinosa sleedoorn   10 %

100 %

omheining vlechtheg zie kaart vlechtheg

alternatief fliertheg zie kaart fliertheg

aanleg vlechtheg

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij 0,80 m

plantafstand tussen de 
rijen 

0,50 m

plantrijen 2

plantmaat 80/100

Intensief gebruikte weilanden zijn met heggen of houtwallen omheinde weilanden met een intensieve zomerbegrazing. 
Rond de weilanden wordt langs de heggen of houtwallen ruimte gereserveerd en afgezet voor ruige grasranden die niet 
worden begraasd. In geringe mate bijmesten van de weilanden is toegestaan. De primaire functie van de weilanden is 
agrarisch. Door de omkadering van de weilanden met ruigteranden en heggen zijn de weilanden toch van ecologisch 
belang voor de migratie van planten en dieren.

natuur  vlechtheg

natuurdoeltype struweel/mantel/zoombegroeiing

doelsoorten zoogdieren boommarter, das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, groene specht, steenuil, wielewaal

reptielen hazelworm, ringslang

amfibieen kamsalamander, knoflookpad

subsidie vlechtheg

aanleg per 100m1

beheer per 100m1

eerste vervlechting door stammen half in te hakken en om te buigen

beheer weiland uur / jaar tijdstip uitvoering

begrazingsdruk 1,5 stuk vee /ha

geringe bemesting 150 kg N/ha

maaien ruigterand 1 x / jaar  100 % 1 / 100 m1 juli - augustus

beheer vlechtheg

uitlopers half inhakken en opnieuw invlechten 1 x / jaar  100 % 20 / 100 m1 november - februari
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Weiland intensief
beekdal

kornoelje kornoelje  - vrucht

eenstijlige meidoorn - bloem eenstijlige meidoorn - vrucht

Spaanse aak - bloemSpaanse aak - blad

sleedoorn - bloem sleedoorn - vrucht



sortiment

Cirsium dissectum Spaanse ruiter

Lychnis flos-cculi echte koekoeksbloem

Ranunculus acris scherpe boterbloem

Rhinanthus angustifolius grote ratelaar

Rietorchis Europese orchidee

Rumex acetosa veldzuring

Salvia pratensis veldsalie

omheining vlechtheg zie kaart vlechtheg

alternatief fliertheg zie kaart fliertheg

aanplant

plantwijze driehoeksverband

plantafstand in de rij 0,80 m

plantafstand tussen de rijen 0,50 m

plantrijen 2

plantmaat 80/100

natuur 

natuurdoeltype grasland

doelsoorten zoogdieren das, franjestaart (vleermuis)

vogels blauwe kiekendief, grutto, kemphaan, patrijs, tureluur, watersnip

reptielen ringslang

amfibieen kamsalamander

eventuele combinatie poel voor padden en salamanders

broedhoop voor ringslangen

Weiland extensief
beekdal
De extensieve weilanden zijn ruige weides met een extensieve zomerbegrazing van 1 stuk vee per ha. De weides zijn 
omzoomd met heggen of houtwallen. De randen zijn niet extra afgezet omdat de begrazingsdruk dermate gering is 
dat ruigtekruiden voldoende kans krijgen. OP dit type weiland vindt geen aanvullende bemesting plaats. Extensieve 
weilanden kunnen worden gecombineerd met de aanleg van paddenpoelen.    

eerste vervlechting door stammen half in te hakken en om te buigen

beheer weiland

begrazingsdruk 1 stuk vee /ha

geen extra bemesting

beheer vlechtheg uur / jaar tijdstip uitvoering

uitlopers half inhakken en opnieuw invlechten 1 x / jaar  100 % 20 / 100 m1 november - februari

overstaanders handhaven  ongeveer 1 per 100m1

subsidie extensief weiland

aanleg per 100m2

beheer per 100m2

subsidie vlechtheg

aanleg per 100 m1

beheer per 100 m1
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Weiland extensief
beekdal

echte koekoeksbloem echte koekoeksbloem

Europese orchidee

scherpe boterbloemSpaanse ruiter

grote ratelaar

veldsalieveldzuring



Akkerranden
hoge gronden

sortiment

Agrostemma githago bolderik 

Avena sativa echte haver

Centaurea cyanus korenbloem

Chamomilla recutita kamille

Hordeum vulgare gerst

Linum perenne vlas

Papaver somniferum klaproos

Triticum ‘Braveheart’ tarwerogge

Triticum spelta ‘Sammy’ spelt

akkerkruiden worden gemengd gezaaid met granen

aanleg

afgraven voedselrijke toplaag, minimaal 0,10 m

ruwe afwerking bovenlaag

inzaaien met akkerkruidenmengsel

beheer uur /  jaar tijdstip uitvoering

akkerranden gefaseerd maaien 2 x / jaar  50 % 1 / 100m2 september - oktober

bodembewerking en opnieuw inzaaien 1 x / jaar 100 % 2 / 100m2 maart - april

natuur 

natuurdoeltype akkers

met pioniersvegetatie afhankelijk van jaarlijkse verstoring

doelsoorten das, franjestaart

blauwe kiekendief, geelgors, grauwe gors, patrijs, velduil

hazelworm

rugstreeppad

subsidie

aanleg per 100m2

beheer per 100m2

De hogere gronden van het Fliertdal zijn geschikt voor akkerbouw van 
verschillende graansoorten, mais en vlas. De akkers worden primair agrarisch 
ingericht en gebruikt. De akkerranden, met een minimale breedte van 2 meter, 
worden optimaal ecologisch ingericht en benut. Om de ecologische potentie 
te vergroten wordt de voedselrijke bovenlaag ter plaatse van de akkerrand 
afgegraven en verspreid over de eigenlijke akker. De randen worden ingezaaid 
met een mengsel van kruiden en granen. 



Overtoom 197

1054 ht  Amsterdam 

Tel. 020 530 12 52

Fax 020 423 06 27

E-mail  info@ds.landschapsarchitecten.nl© het copyright van dit document berust bij DS, tenzij anders vermeld

hoge gronden
Akkerranden

korenbloembolderik

kamille

tarwerogge speltklaproos

gerst vlas

echte haver



Broeihoop

aanleg broedhoop

afstand tot water maximaal 2 meter 

afstand tot struikgewas maximaal 1 meter

maten broedhoop 1,50 m x 3.00m

hoogte broedhoop 1,20 m

beekdal

 

natuur 

natuurdoeltype ...

doelsoorten ringslang

Om de verspreiding van ringslangen in het Fliertdal te bevorderen kunnen broeihopen voor ringslangen worden 
opgericht. Broeihopen bestaan uit takken, blad, mest en ander composterend en warmte producerend materiaal. De 
ringslang legt hierin haar eieren die tot ontwikkeling komen door de broeiende warmte. Omdat de broeihoop na twee 
jaar is uitgewerkt moet er regelmatig een nieuwe hoop worden opgericht.

 

beheer uur / jaar tijdstip uitvoering

jaarlijks omzetten en opnieuw opbouwen 1 x / jaar  100 % 2 / stuk november - april 
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Broeihoop
beekdal


