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Cruydt-Hoeck

Hoe te komen tot succesvolle en duurzame 
kruidenrijke vegetaties. Wat wel en juist niet te doen.
Welke vormen van (ecologisch) beheer zijn effectief 
voor een duurzaam kruidenrijke vegetatie.
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Aanleg en (ecologisch) beheer 
kruidenrijke vegetatie 

WS Vechtstromen, COP beheer en onderhoud 
6 april 2021, Jojanneke Bijkerk



Verhaal
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Cruydt-Hoeck – sinds 1878
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Cruydt-Crew



Doel
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Een gezonde wereld voor toekomstige generaties!



Werken aan zaden van regionale herkomst
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Wildoogst…

Kwekerij van Cruydt-Hoeck



Kwekerij Cruydt-Hoeck
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Waar komen onze zaden vandaan? Voornamelijk binnen de groene 
cirkels!

- Wildverzamelen tbv teelt: NL, België en soms aangrenzend Duitsland
- Ca. 20 ha eigen teelt + Teeltpartners nu ca 13 ha in NL
- Zaden van telers uit Noord West Duitsland (regiosaaten)



Teeltpartners 2021
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Teeltpartners 
nu 11 in NL



Meer biodiversiteit met kruidenrijke vegetatie
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Verkade album



De bodem bepaald, en wat je er zaait…
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Limagrain



De bodem bepaald: oude dijken zijn refugia
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Kruidenrijke dijk



De bodem bepaald: welke bloemen?
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Gemeentelijke bloemenweide



De bodem bepaald: welke bloemen?
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Bloemrijk groen op industrieterrein



De bodem bepaald
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De samenstelling van de toplaag van de dijk goed 
definiëren. 
Dikte toplaag: - Minimaal 30 cm maar beter 40 tot 50 cm.

Verdichting kan belemmerend werken op 
vegetatieontwikkeling.

Bij een juiste keuze van de toplaag heb je een duurzame 
vegetatie. 

De leemfractie niet hoger dan 20% (25%).

Organische stof: 3-5 % 



Bloemdijken
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Vegetatie:
voornamelijk overblijvende en – in mindere mate –
tweejarige- en eenjarige, inheemse (en ingeburgerde) 
plantensoorten 

Bloemdijk = soortenrijke, bloemrijke dijk! 



Passende soorten, hoe doen we dat? 
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- In welk gebied ligt het
- Grondslag en waterhuishouding
- Geschiedenis van een plek
- Aanpassen beheer of zaaien/hooitransplantatie 
- Welke soorten groeien er nu?
- Welke soorten horen hier thuis?



Biodiversiteit op de dijk
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Hoe meer soorten op je dijk, des te meer typen 
wortelgestel je hebt, des te beter je dijk tegen 
erosie bestand is.

Hoge grassen zoals vossenstaart (vochtige grond) 
en glanshaver (drogere grond) wortelen dieper 
dan lage grassen. Een mix van deze twee is dus 
wenselijk.



Biodiversiteit op de dijk
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In de zode mogen geen gaten vallen.

Een goed ontwikkelde bloemrijke vegetatie heeft ook 
een goed ontwikkelde zode, dat is beter dan enkel een 
graszode.



Beheer aanpassen
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Minder maaien
Maaisel afvoeren
Niet bemesten
Geduld (5-50 jaar)



Hooi transplantatie
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Transplantatie van zaden van donorsite naar dijk:

met opraapwagen, maar liefst met een dekzeil er onder. 
Hier valt namelijk enorm veel zaad in.



Inzaaien
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Inzaaien: alles of de kruin. Zonnige kant iig!

Op kale grond

Hoe zaaien: niet veel dieper dan het zaad groot is 
(lichtkiemers)

Wat zaaien: veel soorten, lokaal inheems

Zaaimoment: nazomer of herfst



Wat zaaien? Dit niet!

22

https://nieuwsbrief.rijnland.net/droogte2018#!/bloemrijke-dijk



Wat zaaien? Lokaal inheemse planten
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bloemrijke_vegetatie_op_dijken_langs_de_rijn (WS Rijn en IJssel)



Wat zaaien
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Op dijken:

Standaardmengsels D1, D2, BG5, BG11, BTK1100

Grassen-kruidenmengsel: Biodivers

Lossen soorten en mengsels: Cruydt-Hoeck en Bolderik

Openbaar groen:

Mengsels van Cruydt-Hoeck



Ontwikkelingsfase – Ga kijken wat er gebeurd
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Beheer en bemesting
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RWS 2012



Beheer
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Hoge biomassa: vroeger maaien (veel maaisel afvoeren: 
verschraling)

Lage biomassa: later maaien (instandhouding 
soortenrijkdom)

Geen beheer tussen 1 (of 15) mei en 21 juni (langste dag)

Zaden zijn nodig voor de volgende jaren.

Maaien bij geschikt weer (kwetsbare taluds)



Beheeropties
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Maaien in voorjaar (na 15/21 juni) met nabeweiding
(augustus-oktober)

Voorbeweiding in voorjaar (voor 1/15 mei) met 
namaaien (augustus-oktober)

Wisselbeweiding/drukbegrazing: maaimachine 
nabootsen (kortdurend en intensief)

Seizoenbeweiding: afgeraden vanwege negatief effect 
op soortenrijkdom (geen bloei en zaadzetting)



Begrazing
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Gefaseerd (ecologisch) beheer, Sinusbeheer
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Gefaseerd maaibeheer op dijk
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https://zodenaandedijk.com/bloemdijken/bloemdijken-beheer.html



Instandhoudingsbeheer dijken
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https://handreikinggrasbekleding.nl/beheer-
specifiek/beheer-bloemdijken/

Tip: 
Label budgetten voor beheer wat extra voor de 
hotspots op dijken. 
Met iets meer zorg (budget) kunnen sommige goed 
ontwikkelde dijkdelen beter voor de toekomst 
behouden worden.

https://handreikinggrasbekleding.nl/beheer-specifiek/beheer-bloemdijken/


Met dank aan
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Cyril Liebrand – EURECO

Roelof Jan Koops – Cruydt-Hoeck



Hartelijk dank voor uw 
aandacht!Dank voor jullie 
aandacht!


