
 

 

Zandwal met kruiden en grassen en een solitaire boom of struik 
Op een zandwal met kruiden en grassen kan een enkele boom of struik staan.   
Als de onderste takken te ver naar beneden afhangen, dan kunnen deze bij wind schurende bewegingen 
maken over de zandwal en daardoor kale plekken veroorzaken. Ook kunt u door de afhangende takken minder 
makkelijk onderhoud plegen aan de zandwal of op het naastgelegen perceel. Wij adviseren u daarom om de 
hinderlijke en afhangende takken tot aan de stam af te zagen. Dit kunt u het beste doen in de periode 15 
november - 1 maart. 
 
Bij een vegetatie die wordt gedomineerd door zeer veel ruderale soorten zoals brandnetel, kleefkruid, 
akkerdistel, of alleen maar met hogere grassoorten (hoger dan 40 cm), is het beste om de zandwal twee keer 
per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Het maaien zal dan plaats vinden in de periode 1 mei – 1 juni 
en in de periode 1 augustus – 15 september. Door de kruiden en grassen twee keer per jaar te maaien en af te 
voeren, worden ook veel voedingsstoffen uit de bodem afgevoerd. De structuur van de bodem herstelt zich op 
den duur en oorspronkelijke kruiden van de zandwallen zullen weer terugkeren. Dit twee keer per jaar maaien 
en afvoeren is meestal maar 2-3 jaar noodzakelijk waarna men kan overschakelen naar één keer per jaar 
maaien en afvoeren. 
 
Bij een goed onderhouden zandwal zijn vrijwel geen ruderale kruiden en hogere grassen aanwezig. Op deze 
zandwallen volstaat het meestal door de kruidenrijke of grazige vegetatie  één keer per jaar te maaien en af te 
voeren. Om de vegetatie en de landschapselementen niet te beschadigen, wordt er geadviseerd om het 
onderhoud te verrichten met een zogenoemde bossenmaaier, een éénassige messenbalkmaaier of een 
mobiele kraan met maaikorf/ slootkorf. Na het maaien dient u altijd het maaisel van de zandwal of schurveling 
af te harken en af te voeren.  Bij één keer per jaar maaien zal dit plaats vinden in de periode in de periode 1 
augustus – 1 oktober. Het maaien met een klepelmaaier wordt afgeraden omdat dit de bodem sterk kan 
beschadigen.   
 
Voor insecten (vlinders en krekels) is het wenselijk dat u niet de hele zandwal kaal maait, maar af en toe een 
(bloeiend) polletjes gras of kruiden handhaaft. De insecten kunnen hierin nog overwinteren, eieren in afzetten 
of eventueel zich verpoppen. 
 
Eventueel aanwezige dode bremstruiken worden in de  winter verwijderd. 



 

 

 
 

 
Afbeelding van een zandwal met kruiden en grassen en een solitaire boom VOOR het onderhoud. 
 
 

 

 
Afbeelding van een zandwal met kruiden en grassen en een solitaire boom NA het onderhoud. 


