
Datum bezoek   : 10-07-2019 

Aantal deelgebieden  : 3

Oppervlakte   : 1,4 ha.

Ligging gebied   : zuidwesten 

Status vegetatie  : niet gemaaid

Gebiedsomschrijving

De middenberm van de Fanny Blankers Koenstraat 

bestaat uit een grasvegetatie op een helling met daarin 

een aantal kruidensoorten. Onderaan de helling is 

een iets vochtiger vlakke laagte aanwezig. Het gebied 

grenst aan een woonwijk waar verschillende bewoners 

graag betrokken willen zijn bij het ontwikkelen van een 

bloemrijke omgeving. 

Ecologische kenmerken

De drogere schuine helling van het perceel aan de 

Fanny Blankers Koenstraat kent een goed ontwikkelde 

vegetatiesamenstelling. Doordat het deel onderaan 

de helling vochtiger en voedselrijker is ontstaat een 

diverse soortensamenstelling aan planten. Door de 

komende jaren extensief te blijven beheren zal het 

verschralingsproces verder ontwikkelen en het aantal 

aanwezige soorten toenemen.

Fanny Blankers Koenstraat
05.17.G.1528

Totale bedekking/deelgebied 1 2 3

Mos 0 % 0 % 0 %

Gras 70 % 80 % 70 %

Kruiden 40 % 20 % 30 %

Struweel 0 % 5 % 0 %

Boom 1 % 10 % 0 %

Kale bodem 0 % 0 % 0 %

Vegetatiefase

30 41 52



Waargenomen soorten

Soort/deelgebied plot 1 2 2

Groot streepzaad X X

Duizendblad X X X

Paardenbloem X

Gewone brunel X

Scherpe boterbloem X

Knoopkruid X

Smalle weegbree X X

Witte klaver X X

Ruwe melkdistel X

Jacobskruiskruid X X X

Wilde marjolein X

Wilde peen X

Brandnetel X

Rietgras X

Smeerwortel X

Vogelwikke X

Boerenwormkruid X

Heermoes X

Ridderzuring X

Hondsdraf X

Inventarisatiedata zijn gebaseerd op eenmalig bezoek op de aangegeven 

bezoeksdatum en hierdoor niet sluitend.

Beheeradviezen
Algemeen advies

 Handhaving van het huidige 

extensief beheer is gunstig voor 

de vegetatie.

 Op de meer ontwikkelde delen 

kan ook gekozen worden om 

minder te maaien. 

 Op plekken waar de ruimte 

toelaat, kunnen struikvormers 

worden geplant gericht op 

het aantrekken van insecten 

en vogels (nectarbloemen 

en bessen). Denk hierbij 

sporkehout en meidoorn. 

Advies deelgebied 1

Op dit voedselrijke deel van het 

perceel kan twee keer per jaar 

worden gemaaid in eind mei  en 

eind september. 

Advies deelgebied 2

Als er in eind september één keer 

wordt gemaaid kan er vegetatie 

over blijven staan tijdens de winter. 

De overgelaten stukken kunnen 

eind mei worden gemaaid. 

Advies deelgebied 3

Maaibeheer van twee keer per 

jaar handhaven tot de vegetatie 

kruidenrijker is geworden. Eind mei  

en eind september Terugschaling 

naar één keer of gefaseerd maaien 

kan na ongeveer 5 jaar. 

Huidig beheer:

De verschillende onderdelen van het gebied worden 2 

of 16 keer per jaar gemaaid. 

 Twee keer maaien (begin juni en sept/okt).

 In de huidige GIS-kaarten wordt gesproken over 

16x op veel van de oppervlaktes. Dit wordt niet 

gehandhaafd. 

 Een klein aantal percelen wordt als recreatiegebied 

gebruikt. Dit wordt 16 keer per jaar gemaaid.


