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Gefaseerd maaien veel beter voor biodiversiteit

‘Maaien is moorden!’
Bermbeheer is een hot issue. Want bermen spelen een belangrijke rol bij het
in stand houden van de insectenstand. Maar waar sommige burgers klagen
als het maaien te vroeg gebeurt en alle kruiden verdwijnen, klagen anderen als
het gras te lang blijft staan. Gefaseerd maaien is de oplossing.

K

ars Veling van de Vlinderstichting is expert in
bermbeheer voor meer biodiversiteit. Hij merkt
dat het bermbeheer vaak onderwerp is van
discussie. ‘Burgers zien in juni de bermen er weer
prachtig bijstaan. Even later zijn ze plotseling
gemaaid en afgevoerd en is er geen bloem meer te
bekennen. Op hoge poten schrijven ze de wethouder:
“Schandalig! Denk eens aan de bijen en vlinders”.’
Een begrijpelijke reactie, vindt Veling. En deels ook
terecht. ‘Maaien is moorden en heel veel leven dat zich
in de vegetatie bevindt, wordt verwijderd en is ten
dode opgeschreven. Terwijl het erg slecht gaat met de
bestuivers.’ Wat vooral lastig is, is dat het maaien vaak
op veel plekken tegelijk gebeurt. ‘Dat betekent dat er
vrijwel geen nectar en stuifmeel meer te krijgen is voor
vlinders en bijen die de eerste maaibeurt overleven.’

Duivels dilemma
Het zogeheten klepelen van bermen en groenstroken is
helemaal een slechte maatregel, stelt Veling. ‘Daarmee
verdwijnen de bloemen en de dieren ook.’ Maar veel
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bermen en groenstroken moeten wel gemaaid worden
om te zorgen dat ze bloemrijk blijven. Op de klei- en
veengronden wel tweemaal per jaar. ‘Te weinig maaien
zorgt voor verruiging en daar zitten de bijen en vlinders ook niet op te wachten. Een duivels dilemma dus.’
De oplossing, stelt Veling, zit hem in gefaseerd maaien. ‘Maaien en afvoeren moet, maar alles maaien
hoeft niet. Als iedere maaibeurt een gedeelte blijft
staan, overleven daarin nog allerlei dieren en vinden
vlinders en bijen er voedsel.’ De overblijvende strook
hoeft niet groot te zijn, 10 tot 20 procent van het totaal laten staan, heeft al positief effect. ‘Bijkomend
voordeel is dat de insecten in de buurt blijven van de
berm en zich er kunnen voortplanten.’
Belangrijk is dat de strook die niet wordt meegemaaid, bij de volgende maaibeurt wel aan de beurt is.
‘Anders verruigt deze strook te sterk. Laat dan een
andere strook staan.’ Ook bij de laatste maaibeurt
moet gefaseerd gewerkt worden, adviseert Veling.
‘Zo zorg je voor overwinteringsmogelijkheden.’

MEER STEDELIJKE NATUUR
De Vlinderstichting is, net als Stadswerk, partner van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe
stedelijke natuur. Doel van de Green Deal is te laten zien dat het groen in steden en dorpen biodiverser, klimaatadaptiever en aantrekkelijker kan worden.
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