
HAARLEMSE BOMENWACHTERS HP 2019-11-08      
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is in NL met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

Maaibeleid 
 
Inleiding 
Er is voorgesteld bermen minder te maaien en daarmee de komen de 5 jaar 5x 
€200.000 te besparen. Een verlaging van 2x naar 1x en 6x naar 1 of 2x maaien. Als voordeel wordt 
aangegeven dat er minder geld nodig is voor onderhoud en dat de ecologische waarde van bermen 
toeneemt en daarmee de biodiversiteit.  Het is echter nog helemaal niet aangetoond dat de huidige 
wijze van maaien in de afgelopen jaren heeft geleid tot meer planten en dieren en een grotere 
diversiteit. Voorlopig is het alleen een bezuinigingsmaatregel geweest. Indien minder wordt gemaaid 
dan moeten ook voorwaarden worden gesteld aan 1)waar er wordt gemaaid, 2)wanneer er wordt 
gemaaid, 3)op welke wijze er wordt gemaaid en 4)met welke machines. Nu wordt in één werkgang 
gemaaid en worden maaisel, zaden en alle insecten direct afgevoerd. Het terrein 
blijft achter met diepe rijsporen vanwege de zware machines die worden gebruikt. 
Er is budget nodig voor een deskundige die advies geeft over het maaien en 
onderzoek naar het effect van het maaien. 
 
Voorstel 
De bermen in Haarlem moeten in de zomer vol mooie bloemen met vlinders zijn. 
Ook in andere grasstroken willen we een rijke gevarieerde flora en fauna. We 
maaien om de bermen bloemrijk te houden en insecten een leefomgeving te 
bieden. Het maaibeleid, is daarbij van belang. Neem dus de volgende maatregelen: 
1) Er wordt een kaart gemaakt waarop is te zien wanneer welke bermen worden 
gemaaid. Een kaart met bv deze legenda. Ook het maaibeleid voor zomen langs 
beplanting en randen van verharding wordt toegevoegd  
2) Bepaal verschillende maaifrequenties afhankelijk van het ecologische doel dat 
bereikt moet worden. Op voedselrijke gronden is het vaak nodig om twee keer per 
jaar te maaien, alleen al om te compenseren voor de stikstofdepositie. Maai in het najaar zo laat 
mogelijk 
3) Voer het maaisel af kort na de maaibeurt (na het hooien). Dan voorkom je dat voedingsstoffen uit 
de vegetatie weer de bodem in spoelen, maar dieren/insecten wel een veilig heenkomen kunnen 
zoeken. Verschralen van graslanden kan nodig zijn in zeer voedselrijke situaties, waar enkele 
plantensoorten zo dominant zijn dat een bloemrijke vegetatie geen kans krijgt. Maai cyclisch, 
gefaseerd ongeacht wanneer deze plaatsvindt. Maai afgestemd op de ontwikkelingsstadia van de 
insecten en de planten en soms om het jaar.  
4) Gebruik licht materieel. Zware machines drukken de bodem samen, waardoor grondnesten 
verloren kunnen gaan. 
5) Organiseer een jaarlijkse monitoring van ecologisch beheerde locaties. 0 -meting in 2020. 
6) Betrek de burgers bij het maken van de maaikaart, het maaien en de monitoring 
7) Stel budget beschikbaar voor een externe deskundige die voor 1 maart 2020 met een advies komt 
8) Geef Spaarnelanden opdracht conform de ecologisch doelstellingen te werken en geef ze het daar 
voor benodigde budget 
9) Reken mede af op basis van de toename van het aantal planten en dieren en de diversiteit. 
 
Er is gebruik gemaakt van de tekst van 
https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/maaien huidig maaien 
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/openbaar-groen/maaien 
Voor toelichting op de legenda Zwolle 

https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/maaien
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/openbaar-groen/maaien


https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4cc7546456a44f44927b2cf0f8f0266
a&extent=6.5617,52.9943,6.5661,52.9958  kaart berm en gazononderhoud Assen 
https://www.bestuivers.nl/bescherming/bijvriendelijk-maaien  dat maaien tenminste goed gebeurt, 
want met maaien kan veel mis gaan. Klik hier voor een informatieve brochure over de kosten, baten 
en praktische aspecten van verschillende vormen van beheer.  
https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-maaibeleid-en-
biodiversiteit voor vragen die een van de partijen ook in Haarlem zou kunnen stellen 
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