
Brandnetels - van last tot lust 

Hein Koningen 

In Oase nummer 3 (herfst 1991) beschrijft Jaap Mennema op grond 
van ervaringen in Den Haag dat overlast van brandnetels het best kan 
worden tegengegaan door een beheerregime van twee maal maaien 
en atvoeren van het maaisel. 
Ais aanvulling hierop zou ik enige ervaringen willen doorgeven die wij 
in Amstelveen opdeden met brandnetels in bosplantsoen , ruim twintig 
jaar geleden. 

Vooral op voedselrijke en/of ge
stoorde gronden of onder houtge
was waaronder voldoende lieht 
doordringt kunnen brandnetels zieh 
explosief gedragen en jarenlang 
- vaak t ienta llen jaren of naar het 
Iijkt 'eeuwig' - hage, gesloten vege
taties vormen . 
Andere plantesoorten krijgen dan 
nauwelijks kansen en zelden levert 
het esthetiseh aardige beelden op. 
Zo ongeveer was ook de situatie in 
een plantsoen op laaggelegen 
veengrond (veertig tot zest ig em uit 
het grondwater) dat de funetie van 
een visuele manteling heeft rond 
een open bare nutsvoorziening. 

Ideaal milieu voor brandnetel 
Het sortiment houtigen van het bos
plantsoen - letterlijk dus plantsoen 
met bos - bestond voornamelijk uit 
Zwarte els en Zaehte berk met 
Sehietw ilg, Lijsterbes, Sporkehout, 
Meidoorn en voorts Gelderse roos , 
Drentse krenteboom, Geoorde wi lg 
(waterkanten) en Egelantier (ho
gere, zonnige kanten) . 
Je zou kunnen spreken van een 
broekbosaehtige situatie waarvan 
het onderhoud extensief was . 
De oorzaak van de op veel plekken 
faeiesvormende brandnetels zal ge
legen zijn geweest in een eombina
tie van faetoren: bodem, sortiment 
houtigen en snoeiwijze. 
Om op de re lat ief sma lle strook 
grond een gesloten (niet doorzich
tige) en inhoudelijk wat gedifferen
tieerde manteling te bereiken en te 
handhaven werd zodanig gesnoeid 
(dunnen en terugzetten eenmaal 
per 3 - 5 jaar) oat het kronendak 
voldoende Iieht doorliet voor een vi
tale tweede boom- en een geva

rieerde struiklaag. Daarmee be
reikte, bij het ouder worden van het 
plantsoen, voldoende lieht de grond 
voor een kru idenbegroeiing, die zlch 
dan ook spontaan ontwikkelde na
dat de schaduw van het hout een
maal 'voldoende hoog' was komen 
te liggen. Dat wi! zeggen dat zieh in 
de houtbeplanting een gesehikte 
ruimtel ijke struetuur had ontwikkeld . 
Extensief onderhoud, oxyderende 
veengrond , elzen (stikstofbinding) 
en het jaarlijkse pakket afgevallen 
boomblad zorgden voor een relatiet 
voedselrijk , vochtig en lieht milieu 
van bestendige aard . 
De aldus ontstane situatie vormde 
een ideaal milieu voor de Grote 
brandnetel. 

Beheer 
Om de hoog opsehietende en 
vooral voor het laaggehouden 
struiklaaggedeette - al te opdringe
rige brandnetelvegetatie wat te tem
peren werd begonnen met deze 3 
maal per jaar te rnaalen , tweede 
helft mei , eind juni/begin juli en halfl 
eind augustus . Het rnaaien ge
beurde met de ze is waarbij het 
maaisel bleef liggen waar het viel . 
Het had als doel de eoneurrent ie 
van de brandnetels terug te dringen, 
waarb ij de geprodueeerde biomassa 
Iiefst zo weinig magelijk zou moeten 
zijn. 
Bovendien was er de wens een wat 
aantrekkelijker beeld te verkrijgen . 
In het tweeds jaar werd dit onder
houd voortgezet, waarbij al spoedig 
bleek dat de brandnetels danig in 
hun macht geknot waren. 
Vanaf het derde [aar kon dan ook 
worden volstaan met 2 maal maaien 
per jaar, de eerste maal in me i, de 

tweeds keer eind juni/begin juli. Het 
maaisel bleef liggen waar het vie/. 
De juiste maaitijd is afhankelijk van 
de ontwikkeling van het gewas en 
moest telkens ter plaatse worden 
bekeken. Het maaien werd geva
rieerd uitgevoerd door iemand met 
een 'aangeboren ' gevoel voor 
dergelij< werk. 
Pleksgewijs werden zwakker ont
wikkelde (rninder lieht) en dus van 
ziehzelf at lager blijvende groepjes 
brandnetels (b .v. 40-60 em hoag) 
gespaard bij het maaien, 
Ook de afmaaihoogte werd gevari
eerd , nu eens vlak over de grond . 
zo diep als net kan - bij de sterkste 
exemplaren tot 10-30 em boven de 
grond op andere plekken, al naar 
gelang de situatie vroeg . 
De na het maaien weer uitgroeien
de brandnetels leverden zo op zich
zelf al een gevarieerd 'bodembeeld' 
op, wat esthetiseh vee l aantrekkelij
ker was dan de oude , ruiqe situatie. 

Kansen voor andere so orten 
Zorgvuldig werden bij het maaien 
andere kruiden dan de brandnetel • 
die zich eveneens spontaan geves
tigd hadden - gespaard, zoals Flui
tekruid, Kruipende boterbloem , di
verse soorten bastaardwederik , 
Hondsdrat, Ridderzuring en Zeven
blad. 
Door de teruggedrongen en hier en 
daar zelfs wegvallende eoneurren
t ie van de brandnetel namen de 
kansen voor de andere soorten toe. 
En die lieten ze niet onbenut. 
Hun aantal nam toe , deels door uit
zaaing , deels ook door vegetatieve 
vermeerdering. Dit alles ten koste 
van de brandnetel. 
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Variatie neemt toe 
20 ontstond na enige jaren van 
maaien al een heel ander kruiden
beeld: de soortensamenstelling 
was gevarieerder geworden , waar
door tevens het ruimtelijke beeld 
aantrekkelijker werd. 
Hage fluitekruidplekken wisselden 
at met brandnetels 'in vele maten' 
en pleksgewijze lagere begroeiin
gen van Kruipende boterbloern, 
Hondsdraf, Klimopereprijs en Witte 
dovenetel. Het leverde tesamen 
met de bomen en struiken een vol
komen natuurlijk beeld oo. 
In de loop der jaren nam de variatie 
nag moor toe, terwijl de hoeveel 
heid maaiwerk afnam in het zomer
seizoen. 
Spontaan verschenen meer en 
meer soorten : Speenkruid , Bos
veldkers, Pinksterbloem, Geel na
gelkru id, Bereklauw en Engelwor
tel. Van sommige veel exemplaren, 
andere hielden het bij kleinere aan
tallen. Nag weer later verschenen 

zelfs de eerste Brede stekelvarens . 
In latere jaren werd het ruigt van de 
hager wordende (gewenste) soorten 
- Fluitekruid, Engelwortel, Ridderzu
ring, Bereklauw e.d. - eenmaal in de 
2 jaar gemaaid in het najaar om de 
vorming van teveel ruigte wat te 
sturen . Deze werkzaamheden wer
den gecombineerd uitgevoerd met 
die van de najaarsschouw aan de 
watergangen. Elk jaar werd ca. de 
he1ft van het ruigt qemaald, zodat 
steeds ongemaaid stengelmateriaal 
van grotere afmetingen t.b .v. de die
renwereld voorhanden bleef . 
Vanzelfsprekend werd ondertussen 
het snoeien op de gebruikelijke ma
nier uitgevoerd. 

Goede resultaten 
20 was in betrekkelijk korte tijd (3-8 
jaar) een heel aantrekkelijk beeld 
ontstaan: een kruidenrijk, nat bos
plantsoen met alledaagse soorten , 
cat sterk aan natuurlijk moerasbos 
deed denken. Toen de Nachtegaal 

zich 66k nag vestigde (authentiek!) 
was de idylle compleetl 
Het bovenstaande moge iIIustreren 
dat met eenvoudige middelen en 
maatregelen goede resultaten te 
bereiken zijn, tegen relatief (zeer) 
lage kosten. Daarbij staat altijd 
voorop dat een zekere mate van 
menselijke bemoeiing (onderhoud) 
hierbij noodzakelijk is. 
Kunnen of willen wij die niet inbren
gen dan zijn helaas (meestal) geen 
aantrekkelijke resultaten te ver
wachten. 
Het mage bovendien laten zien dat 
het werken met heemplanten vele 
ongekende mogelijkheden in zich 
heeft - al naar gelang de zich voor
doende situatie - waar men pas 
achter komt na - met gevoel voor 
zaken - gewoon proberen en doen. 
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Niet aileen de Nachtegaal, maar ook 
onze kleurrijkste dagvlinders (zeals de 
Dagpauwoog, Kleine vos en Atalanta) 
ervaren de Grote brandnetel ncoit als 
last: ze zijn voor hun voortbestaan zelfs 
aangewezen op deze bij de meeste 
mensen zo ongeliefde plantesoort. 
Net als in Amstelveen spaart men 66k 
om d ie reden in veel heemtu inen her 
en der groepjes branonetets. Tijdens 
rondle idingen blijkt de aanwezigheid 
van de Grote brandnetet vaak de di
recte aanleiding rets over de onderlinge 
afhankelijkheid van planten en dieren 
(en mensen) te kunnen vertellen. 
Leuker nog is het, wanneer je aan be
zoekers (kinderen en volwassenen) 
kunt laten zien hoe de rupsen van de 
bovengenoemde vlindersoorten zich 
aan de brandnetelbladeren te goed 
doen . 
Natuurlijk kun je in het juiste jaargetijde 
gaan zoeken naar brandnetelbladeren 
met eieren of rupsen, maar ats je het 
toeval een handje wilt helpen, kun je in 
de periode van april tot en met okto
ber ook een pakket 'Ievend materiaal' 
aanvragen bij de Vlinderstichting. 
Zij bieden 2 pakketten aan . 

Pakkel A bevat een eipakket, 10 rup
sen en 5 poppen van het Koolwitje . 
Deze vlindersoort doel zijn naam in aile 
opzicnten eer aan; hij is min of meer wit 
en leeft van koolplanten . 
Om de relatie lussen brandnetels en 
vlinders te kunnen laten zien kan men 
het best pakket B aanvragen. Dit bevat 
10 rupsen en 5 poppen van de Dag 
pauwoog. Atalanta of Kleine vos (a: die 
fraaie vlindersoorten die we als kind 
wei erg simpel mel de naam 'schoen
lappertjes' aandu idden) . Dit pakket 
kost f 27,50 (plus f 4,50 verzendkos

ten) . Houdt er wei rekening mee dat de 
levertijd minimaal 4 weken is. Om te 
bepalen wanneer je met de kweek wilt 
beginnen is het van be lang te weten 
hoe lang de ontwikkeHng van ei-rups
pop-vuncer duurt. Dit blijkt sterk athan
kelijk van de temperatuur (zie onder
staande tabel) . Tussen de verschil 
lende individuen kunnen verschillen op
Ireden van enkele dagen. 

kleine vos, dagpauwoog en atalan ta 

temp . ont wikkelingsduur in dagen . 

ei rups pop totaal 

15 13 29 18 60 

20 7 18 9 34 

Ook net boekje VLlNDERS KWEKEN
 
(24 blz., met zwart/wit tekeningen) is
 
verkrijgbaar bij de Vlinderstichling. Het
 
is een 'must' voor iedereen die bezig
 
gaat met levend materiaal. Hierin staat
 
duidelijk beschreven wat je moet doen
 
en laten om het de dieren naar de zin
 
te maken (b.v. hoe je ze net beste vast
 
kunt pakken, welke kooien geschikt zijn
 
enz.). Het boekje kost slechts f 5,

Neem voor nadere informatie contact
 
op met:
 
De Vlinderstichting, Postbus 506,
 
6700 AM Wageningen, 08370-24224.
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