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Kernboodschap De informatienota is een uitwerking het maaibeleid.  Er is een groeiende behoefte 

aan beheer op meer ecologische grondslag. Uit een analyse van het huidige 

maaibeheer en een verkenning naar mogelijkheden van versterking van de 

natuurwaarde, is gekozen voor omvorming van het gazonareaal. De eerder 

ingezette experimenten met een latere maaidatum van gazons wordt voortgezet; 

daarnaast worden delen van gazons omgevormd naar kruidenrijk lang gras. Het is 

belangrijk aandacht te besteden aan draagvlak, omdat het beeld- en 

gebruiksaspect van de gemeentelijke gazons aan de orde is. In Bijlage A wordt 

verder ingegaan op de maatregelen en in Bijlage B is vertaling van de omvorming 

van het maaibeheer op kaart te zien. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Op 16 mei 2019 zegde wethouder Snoek de commissie Beheer toe (Toezegging 

2019/418051), eind 2019 te komen met een verdere uitwerking van het 

maaibeleid, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met  ecologisch beheer en de 

gewenste beeldkwaliteit van/in de openbare ruimte. Gelet op de start van de 

stadsecoloog, die belast is met dit onderwerp, kan de toezegging nu nagekomen 

worden.     

- Rondvraag commissie Beheer 16 mei 2019.  

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

Op 16 mei 2019 zegde wethouder Snoek de commissie Beheer toe (Toezegging 2019/418051), te 

komen met een verdere uitwerking van het maaibeleid, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met  

ecologisch beheer en de gewenste beeldkwaliteit van/in de openbare ruimte.Er is bovendien een 

taalstelling  verbonden aan het maaibeheer. 

 

Hoe wordt de natuurwaarde door het maaibeheer vergroot?  

Veel inheemse en steeds zeldzamer wordende planten zijn gebaat bij een schrale (voedselarme) 

bodem. Insecten zijn weer afhankelijk van deze planten (voedsel, schuilen, voortplanten en 

overwinteren). Soms is één insectensoort afhankelijk van één soort waardplant. Hoe voedselrijker de 

bodem hoe minder soorten en vooral ook bloeiende soorten planten: vaak overheersen enkele 

soorten snel groeiende grassen (die langzamere groeiers verstikken). Er is dan weinig te vinden voor 

insecten en daarmee ook voor vogels en predatoren. 

Het is dus van belang voor de natuurwaarde bodems schraal aan te leggen, maar ook te houden, 

gelet op de stikstofbelasting. Dat doe je met maaibeheer of begrazing, en elk heeft een verschillende 

uitwerking. 

 

2. Kernboodschap 

De informatienota is een uitwerking van het maaibeleid.  

  

Er is een groeiende behoefte aan beheer op meer ecologische grondslag.  

Vanuit de samenleving wordt meer aandacht gevraagd voor beheer op ecologische grondslag. 

 

Hoe kan dit het beste vorm gegeven worden? 

Verlaging van de huidige maaifrequentie van bermen en kruidenrijke grasvegetaties is nog niet aan 

de orde. Een keer per jaar maaien is het minimum om de jaarlijkse vermesting door stikstof uit de 

lucht het hoofd te bieden. De overige bermen moeten nog tweemaal per jaar gemaaid worden om 

daarmee de bodem verder te verschralen. Er wordt vooral ingezet op omvorming van het 

gazonareaal. De eerder ingezette experimenten met een latere maaidatum van gazons wordt 

voortgezet; daarnaast worden delen van gazons omgevormd naar kruidenrijk lang gras.  

 

Er is een taakstelling gekoppeld aan het maaibeheer. 

De taakstelling die aan het maaibeheer is gekoppeld, bedraagt € 200.000 (begroting 2020). Het 

uitvoeren van minder maaigangen verlaagt de kosten. Kostenverlaging en effectiviteit van 

maatregelen gaan in dit geval hand in hand. 

 

Het is belangrijk aandacht te besteden aan draagvlak  

Het draagvlak voor de omvorming van het maaibeheer is van belang, omdat het beeld- en 

gebruiksaspect van de gemeentelijke gazons aan de orde is. Door omvorming van het maaibeheer 
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verandert het beeldaspect wel op een aantal plaatsen. Er is zo goed mogelijk gekeken waar dat het 

beste past bij de omgeving en de huidige gebruikswaarde niet aantast. Het is belangrijk het resultaat 

met de stakeholders en wijkraden te bespreken en daar waar nodig het voorgestelde beheer iets bij 

te stellen. Verder is het belangrijk de inwoners die vragen hebben of twijfels, mee te nemen en goed 

te informeren via een platform met FAQ. Aan de andere kant worden met de omvorming van het 

maaibeheer ook nieuwe beeldaspecten toegevoegd: zicht- en hoorbaar meer natuur.  

 

3. Consequenties 

Door een ander beheer verandert het beeldaspect en de gebruikswaarde op sommige plaatsen.  

Er wordt zoveel mogelijk aandacht geschonken aan de verandering van beeldaspect en 

gebruikswaarde. Het kan zijn dat op sommige plaatsen weinig draagvlak is voor de verandering, 

ondanks de uitleg die gegeven is aan het belang van de verandering Het beheer biedt ruimte voor 

(kleine) areaal wijzigingen. Het kan ook zijn dat verzoeken binnen komen voor meer omvorming.  

 

Wat betekent het zoeken van draagvlak? 

De consequenties zijn dat we via overleg aandacht besteden aan voldoende draagvlak voor de 

verandering van het maaibeheer en dat we voldoende flexibiliteit in bouwen om tegemoet te komen 

aan specifieke wensen. Het kan ook zijn dat op termijn gevraagd wordt om meer omvorming en een 

meer natuur-inclusieve stad. 

 

Wat is de betekenis voor de natuur zelf? 

Vergroting van het binnenstedelijk areaal aan kruidenrijke vegetaties levert behalve meer bloeiende 

planten, meer insecten en vogels op en vergroting van diversiteit. Steden kunnen op deze manier 

een tegenwicht bieden aan de vermindering aan aantallen insecten en vogels in ons land. 

 

4. Vervolg 

We doen een nulmeting over draagvlak voor omvorming van maaibeheer. Daarnaast voeren we met 

stakeholders en wijkraden overleg. In verband met de Coronacrisis geven we op een later tijdstip 

aandacht aan de omvorming van het maaibeheer.  

5. Bijlagen 

A:  Wijziging maaibeheer. 

B: Kaart met omvorming gazonbeheer. 

 

 


