
Wat ga ik doen?
Bramen zijn een lekkere versnapering 
wanneer je op post zit naast een braamstruik 
of tijdens een ronde door het veld. Door het 
grote blad, lange stengels en scherpe stekels 
zijn braamstruiken mooie schuilplekken voor 
kleine zoogdieren en vogels tegen predatoren. 
Een aantal soorten nachtvlinders, kevers en 
wespen gebruikt het blad van de braam om 
eieren op af te zetten en als voedsel voor de 
larven. Van mei tot en met augustus bloeit de 
braam, waardoor deze interessant wordt voor 
hommels en bijen. Ongeveer vanaf augustus 
zijn de vruchten rijp. 

Voor welke soorten?
Braamstruwelen zijn een oase voor kleine 
fauna in vaak kale landschappen. De 
insectenrijkdom maakt het een goede plek 
voor vogels om voedsel te zoeken voor de 
jongen. Ook vleermuizen profiteren van de 
insectenrijkdom van het bramenstruweel bij 
het uitvliegen van nachtvlinders en kevers. De 
vruchten vormen voedsel voor onder andere 
lijsterachtige vogels en kleine zoogdieren. 
Fazanten kiezen vaak struwelen om in te 
broeden.

Waar?
Een braam is weinig kieskeurig als het om de 
bodem gaat. Van nature komt de braam voor 
op natte en droge gronden, op verwaarloosde 
of bemeste plekken langs singels en wallen. 
De braam komt het beste tot zijn recht op een 
zonbeschenen plek, al groeit deze ook prima 
in de halfschaduw. Mits de braamstruik goed 
bijgehouden wordt, heeft deze niet heel veel 
ruimte nodig. De ruimte naast een hek op een 
dammetje of een overhoekje is voldoende. 

Wanneer?
Voor het aanplanten van braamstruiken is 
niet veel nodig. Eén of enkele gestekte 
braamstruiken, een schep en wat compost. 

Het agrarisch cultuurlandschap verliest door schaalvergroting  
steeds meer kleine elementen. Ruigten, struiken, heggen, wildakkers 
en faunaranden bieden dekking en voedsel voor het wild en vele 
andere diersoorten. In overleg met de grondgebruiker kan vaak met 
een kleine ingreep het landschap aantrekkelijker worden gemaakt  
voor de fauna. Ecoloog Jeroen Koorevaar geeft praktische tips.

Heeft u ook een eenvoudig uit te voeren maatregel om  
de biotoop te verbeteren? Mail uw tip naar 
redactie@koninklijke-jagersvereniging.nl  
o.v.v. biotooptip en wellicht wordt uw tip in een volgende 
editie vermeld. U ontvangt dan een zaadmengsel met 
inheemse soorten voor de aanleg van een stukje 
bloemrijk grasland of akkerrand.

Kies bij voorkeur geen gecultiveerde of 
gekruiste braamstruik, maar voor de 
inheemse gewone braam, Rubus fruticosis. 
Deze kan het beste van een andere wilde 
braamstruik worden gestekt. Wanneer een 
scheut van een braamstruik in augustus/
september in niet te vaste grond wordt geleid, 
zal deze wortels vormen. Het volgende 
voorjaar kan de stengel worden losgeknipt 
van de struik en de stek voorzichtig worden 
uitgegraven. De struik kan het beste worden 
aangeplant in maart - april. 

Hoe ga ik te werk?
Graaf een gat in de grond waar de wortels van 
de braamstruik ruim inpassen. Vul het gat op 
met een mengsel van compost en de aarde die 
bij het graven van het gat is vrijgekomen. Zorg 
ervoor dat de groei van de struik wordt 
begeleid. Zonder snoeien en geleiding van 
takken, zal de struik gaan woekeren. Wanneer 
takken de grond raken, kunnen deze wortel 
schieten. Deze verbraming is niet overal 
wenselijk. Hoe groot de struik mag worden is 
afhankelijk van de beschikbare ruimte en de 
beperkingen die er zijn door het landgebruik. 
Zet zo mogelijk wat struiken bij elkaar. Een 
struweel levert meer op dan een enkele struik. 
Gesnoeid kan worden in het najaar of in het 
vroege voorjaar. Door de takken te vlechten of 
op te binden, kan worden voorkomen dat deze 
de grond raken en wortelen. •

Weidevogelgebied
Houd er wel rekening mee dat in weidevogel-
gebied het vrije zicht van 400m tot 600m niet 
onderbroken wordt. Dit vrije zicht heeft de 
grutto nodig om predatoren op tijd te kunnen 
zien en zich daardoor veilig genoeg te voelen 
om ergens te gaan nestelen.
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