
voor alle transporten, ook per kruiwa
gen over verharde wegen, vergunning- . 
aanvragen. Toen deze aanvragen waren 
ingediend bleken ze deze vergunningen 
pas een jaar later af te kunnen geven 
omdat zij zelf de erfpacht nog niet 
goed hadden geregeld met de eigenaar. 
Zes jaar later hebben we deze vergun
ningen nog steeds niet. Niet dat iemand 
daar iets aan mist. 
De aanbesteding van de inrichting ge
beurde onderhands en leverde geen en
kel probleem op. De grate gravers 
dienden wel een nieuwe opleiding 'na
tuurgraverij' te volgen; als je gewend 
bent om ruilverkavelingssloten te gra
ven is een paddepoel of scheve sloot 
echt een nieuwtje. De begeleiding hier
van was ronduit bevredigend. Een oude 
rot iets mooi-nieuws te laten maken is 
een prachtige uitdaging. 
Het rondkrijgen van de financiering zal 
ik , gezien de beperkte omvang van Oa
se, maar niet behandelen. 

Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt 
dat het zelf in beheer verkrijgen en 
houden een grate inspanning vraagt. 
Een inspanning die echt over vele per
sonen moet zijn gespreid, omdat het 
genieten van natuur, van natuurbouw 
en het verenigingsleven anders ook on
der grate druk komt te staan. Een dikke 
huid, een groat doorzetingsvermogen, 
een goede organisatie van de vereni
ging en niet te vergeten geduld, veel 
geduld, zijn absolute noodzaak. 
De bevrediging van verenigingsleden, 
bezoekende recreanten, lerende school
kinderen en vooral die van de actieve 
vrijwilligers is er weI naar. 0 

Fons Bongers is voorziuer van Na

tuurvereniging De Ruige Hoj
 

Meer informatie:
 
Natuurvereniging De Ruige Hoj,
 
Abcoude rstraatweg 77,
 
1105 AA Amsterdam Z.O.
 
Te l: 02946 -502 1 (Zon Alom)
 
Zon Alom is bereikbaar met bus
 
120 en 126.
 

Wie op de hoogte wit worden gehou

den van de ontwikkelingen in deze
 
actieve vereniging kan zicli abonne

ren op het blad "Natuur en Huis"
 

Minder maaien: meer dieren!
 
Inge van Halder en Henkjan Kievit 

Kleurrijke hooilanden en bloemrijke ruigteranden langs waterkanten en houtwal
len: iedereen ziet ze graag. De laatste jaren is de belangstelling voor een meer 
natuurlijk groenbeheer op veel plaatsen enorm toegenomen. Steeds vaker zien we 
dan ook dat parken, bermen en plantsoenen naiuurlijker beheerd worden. Veran
deringen in het maaibeheer zijn daarbii een belangrijk middel. Door een of {Wee 
keer per jaar te maaien, he! maaisel af te voeren en het gebruik vanmeststoffen en 
bestrijdingsmiddelen achierwege te laten, veranderen gazons in kleurige hooilan
den. Naast allerlei plantesoorten vinden hierin ook vlinders en anderedieren een 
prima leefgebied. Ze halen er onder andere nectar uit de bloeiende planten. Door 
bij ne: beheer van deze bloemenweiden ook rekening te houdenmet eieren, rupsen 
en poppen biedt het groen nog meer mogelijkheden voor allerlei dieren. Het zijn 
vaak kleine veranderingen in het maaibeheer die daar al voor kunnen zorgen. 

De aanwezigheid van bepaalde vlinder
soorten in een grasland of berm wordt 
in belangrijke mate bepaald door he t 
maaibeheer in dat gebied. Als vaker 
dan twee keer per jaar wordt gemaaid 
zullen er vrijwel geen vlinders voorko
men. Voor veel soorten is zelfs twee 
keer per jaar maaien al te veel, zij ko
men alleen voor op plekken die een 
keer per jaar of minder worden ge
maaid. Daamaast moet de vegetatie af
wisselend zijn: in de vliegtijd van de 
vlinders (met name in mei, juli en au
gustus) moeten er volop bloeiende 
planten zijn . 
Daamaast is het van belan g dat er het 
hele jaar door voedselplanten voor de 
rupsen (waardplanten) aanwezig zijn. 
Waardplanten kunnen onder andere al
lerlei soorten grassen zijn, maar oak 
kruiden zoals gewone rolklaver, kleine 
klaver en reigersbek-soorten. Als te
yens beschutting aanwezig is in de 
vorm van een ruigterand of bosrandje 
zullen veeI vlinders op zo'n grasland 
voor kunnen komen. 

Vlindervriendelijk maaibeheer 
Hoe kunnen graslanden en bermen bet 
best gemaaid worden? Het laten liggen 
van het maaisel is sterk af te raden. Het 
niet afvoeren van maaisel is immers 
een vorm van bemesting. Vooral soar
ten als ridderzuring, bereklauw, fluite
kruid en kweek profiteren hiervan. Dit 
leidt dan oak tot een zeer soortenarme 
vegetatie waarin vrijwel geen vlinders 
voorkomen. 
Veel beter is het om het maaisel enkele 
dagen na de maaibeurt af te voeren. De 

maaifrequentie hangt onder andere af 
van de voedselrijkdom van de bodem. 
Op voedselarme plaatsen is het vaak 
voldoende om maar een keer per jaar te 
maaien. Op veel plaatsen is de voedsel
rijkdom echter zo hoog dat twee keer 
per jaar gemaaid moet worden. Hier
door kan een gevarieerd grasland wor
den verkregen waarin allerlei nectar
en waardplanten voorkomen. Om een 
bloemrijk grasland te creeren en in 
stand te houden is maaien dus noodza
kelijk . Voor vlinders en andere dieren 
kent maaibeheer echter een aantal gro
te nadelen. 
Met het afvoeren van bet maaisel wor
den eieren, rupsen, poppen en volwas
sen dieren die op of tussen het maaisel 
zitten vemietigd. 

Oranjet ipje. Deze soor t komt voor in 
vochtige graslanden langs bosranden 
en houtwaUen. 
De Vllnderstlchting, tekenaar: Paul 
Schoenmakers 
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A 2x per jaar maaien en afvoeren: eind mei / begin juni en eind augustus / begin september 

B 1x per jaar maaien en afvoeren: eind augustus / begin september 

C, 1x maaien en afvoeren in oneven jaren: eind augustus/ begin september 

C2 1x maaien en afvoeren in even jaren: eind augustus / begin september 

Brede wegberm 

De Vlinderstichting, P. Dirkzwager. 

AIs het maaisel enkele dagen blijft lig
gen kunnen rupsen misschien nog van 
het gemaaide gras afkruipen, maar ei
eren en poppen zijn definitief verloren. 
Na de maaibeurt blijft een korte, kale 
vegetatie over waar oak voor volwas
sen dieren niets meer te zoeken is. 

Gefaseerd maaien 
Rekening houden met de dieren die in 
graslanden voorkomen betekent dan 
oak dat er gejaseerd gemaaid moet 
worden. Hierbij wordt bij elk:e maai
beurt maar een gedeelte gemaaid en 
blijft een ander deel staan. Bij de vol
gende maaibeurt wordt dan juist dat 
overstaande stuk weI gemaaid, maar 
blijft een ander deel weer staan (zie te
kening). Door dit gefaseerde maaibe
heer ontstaan overhoekjes waarin 
eitjes, rupsen en poppen zich onge
stoord kunnen ontwikkelen of waar ze 
kunnen overwinteren. Tevens kunnen 
in de ongemaaide delen allerlei nectar
planten tot bloei komen. 
Voor vlinders en andere insekten zou 
het goed zijn als er een groot deel van 
de vegetatie blijft overstaan. Om een 
soortenrijke vegetatie te krijgen is het 
juist beter om het grootste deel te 

Overwintering 
Door niet aIles te maaien blijft ook in 
de winter een deel van de vegetatie 
overstaan. Voor de overwintering van 
allerlei dieren zoals vlinders, andere in
sekten, amfibieen, muizen en egels is 
dat van levensbelang. Bepaalde vlin
dersoarten zijn zelfs afhankelijk van 
deze overstaande vegetatie omdat ze 
als ei of rups op overjarige grassen 
overwinteren. Het zwartsprietdikkopje 
bijvoorbeeld overwintert als ei op 
overjarige grassen. AIleen door gefa
seerd te maaien kan deze soort in gras
landen worden behouden. Wordt alles 
gemaaid, dan is hij snel verdwenen. 

Ruigtebeheer 
Naast een gefaseerd maaibeheer is het 
van het grootste belang hier en claar 
stukken als ruigte te beheren. Hier 
hoeft dan maar om de 2-5 jaar gemaaid 
te worden. Ook deze ruigten moeten 
gefaseerd gemaaid worden: elk: jaar 
een gedeelte van het ruigtestuk. Ruig
ten vormen bij uitstek geschikte over
winteringsplekken voor allelei dieren. 
Daarnaast bloeien er meestal veel nee
tarplanten. In vochtige ruigten vind je 

Vlindervriendelijk maaibeheer 

Kortsamengevat komi vlindervrien
delijkmaaibeheerop het volgende 
neer: 

-gejaseerd maaien: bi] elke maai
beurt10-20% vall de vegetatie over
slaan. Bijde volgende maaibeurt dit 
stuk wei weer maaien, maardan een 
ander stuk overslaan. 

- voedselri}ke gronden twee keer per 
jaar gefaseerdmaaien: eerstemaai
beurt eind mei tot half juni, tweede 
maaibeurt tussen half augustus en 
half september. 

- voedselarme gronden een keer per 
jaar maaientussen half augustus en 
half sepember. 

- maaihoogte afstellen op minimaal 
lOcm. 

- zo min mogelijk berijden. 

- maaiselaltijdajvoeren. 

- ruigten om de 2-5 jaar gefaseerd 
maaien. 

- zorgen voorgeleidelijke overgan
gen van graslanden naar bostplani
soentranden, met name aan de zuid
kant vandeze randen. 

Dit maaibeheer is niet alleen maar 
goed voor vlinders maar voor verre
wegde meestedieren. 

maaien. AIs algemene richtlijn kan dan Zwartsprietdikkopje: een typische 
oak worden aangehouden om bij elke ruigtesoort 
maaibeurt 10 tot 20% van het grasJand De Ylinderstichiing. Tekenaar: Paul 
of de berm niet te maaien. Schoenmakers 
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bijvoorbeeld koninginnekruid, karte
staart en valeriaan, op meer droge 
plekken boerenwormkruid, honingkla
ver en jacobskruiskruid. Vaak bloeien 
deze ruigten met name volop in de na
zomer. Op dat moment zijn veel krui
den in graslanden al uitgebloeid en 
kunnen insekten alleen in de ruigten 
nog voedsel vinden. Sommige soorten 
hebben zelfs een duidelijke voorkeur 
voor de combinatie van grasland en 
ruigten. 

Waar te beginnen met ruigtebeheer? 
Stroken langs bosranden en oevers le
nen zich er het best voor om niet meer 
jaarlijks te maaien. Vooral vochtige 
ruigten kunnen zeer bloemrijk zijn. In 
de nazomer kunnen daar bij voorbeeld 
kattestaart en koninginnekruid bloeien, 
planten die veel vlinders aantrekken. 
Ook ruigtestroken langs de randen van 
bosplantsoen zijn voor veel dieren van 
belang. Juist de geleidelijke overgang 
van grasland, via ruigte en struiken 
naar bos vonnt voor veel soorten een 
ideaalleefgebied. 
Op plaatsen waar de vegetatie al gedu
rende langere tijd wordt gemaaid en af
gevoerd zal eerder een gevarieerde 
ruigtevegetatie ontstaan dan op nieuwe 
plekken met een voedselrijke, geroerde 
bodem. Het is logisch om op deze 
plekken met een ander beheer te begin-

Brede berm met sloot 

Voorlichtingscampagne "Minder maaien: meer dieren" 
De vlindersiictuing is gestart met een landelijke voorlichtingscampagne natuur
vriendelijk maaibeheer onder de titel: "Minder maaien: meer dieren". Deze 
campagne is gericht op beheerders van natuurterreinen, wegbermen en open
baar groen. Naast tijdschrijtartikelen is eenfolder en een diaserie vervaardigd. 
Daarnaast worden diverse lezingen verzorgd voor de doelgroepen. 
Doel vande campagne is er voor te zorgendat tijdens het maaibeheerniet al
leen rekening wordtgehoudenmet planten, maar ook met dieren. Vlinders 
worden daarbijals leidraadgebruikt. De campagne "Mindermaaien:meer 
dieren'' wordt uitgevoerdin opdracht van het Ministerie vanLandbouw, Natuur
beheeren visserij, direciie Natuur, Bos, Landschapen Fauna. 

VOOl' het aanvragen van de brochure "Minder maaien: meer dieren" en voor
 
mea infonnatie kunt u contactopnemenmet:
 
De Vlinderstichting, Postbus506, 6700 AM Wageningen. Tel. 08370-24224 (na
 
okt. 0317c424224),fax 08370-20296 (na okt. 0317-420296).
 

nen en niet midden in een drukke keer per twee jaar in september te 
woonwijk. 

Mogelijkheden voor vlindervriende

lijk maaibeheer
 
Bijna overal zijn mogelijkheden aan

wezig om gefaseerd te maaien of om
 
ruigtebeheer toe te passen. Hieronder
 
een aantal voorbeelden:
 
* Gazons en speelvelden dienen vrij
wei wekelijks gemaaid te worden. Aan 
de randen van de gazons kan de maai
frequentie drastisch omlaag worden ge
bracht, tot 1-2 keer per jaar. 
* Langs waterkanten kan een bloemrij
ke zone ontstaan, door een strook van 
minimaal 1,5 meter breed maar een 
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A: 2 x per iaar maaien en a tvoercn: eind mel / beqin juni en e.nd auc ustus / o egin september 

s: 1 x per jaa r maaien en atvoeren: eind augustus / begin september 

C,: 1 x rne aien en atvoeren in on even jaren: eind auqustus ? begin september 

C2: 1 x: rna aien en 2fvoeren in even jaren: eind 2:Usustus / begin september 

De Vlinderstichting, P. Dirkzwager 

maaien. 
* Langs Struw eel en bos(plant

soen)rand kan een zone van 2-4 meter
 
om de 3-5 jaar gemaaid worden.
 
* Onder bomen kan om de 3-5 jaar ge
maaid worden. .
 

* langs paden kan elk jaar slechts een
 
zijde gemaaid worden.
 
* Vochtige ruigten met riet, wilgeroos

je en koninginnekruid kunnen eens in
 
de 3-5 jaar gedeeltelijk worden ge

maaid. Aan breed water grenzende
 
vochtige ruigten hoeven vaak nog min

der te worden gemaaid.
 

Kosten 
Over de kosten van gefaseerd maaien 
is nog weinig bekend. Minder maaien 
en rninder afvoeren geeft minder kos
ten. Wei houdt een gefaseerd maaibe
heer in dat er gedetailleerde maaische
rna's moeten worden gemaakt en dat er 
beter moet worden opgelet bij her 
maaien. Verder kost het maaien van 
ruigtestukken wat meer tijd dan her 
maaien van vegetaties die jaarlijks 
worden gemaaid. Afhankelijk van de 
verwerkingskosten van het maaisel zal 
een gefaseerd maaibeheer goedkoper 
of ongeveer even duur zijn vergeleken 
met het traditionele beheer. Het be
langrijkste is echter dat het zonder gro
te meerkosten een grote meerwaarde 
aan natuurwaarden oplevert! 

lnge van Halder en Henkjan Kievit 
hebben veel publicaties over vlin
ders op hun naam staan. Van Inge 
van Halder verscheen kort geleden 
het boekje "vlinders kijken in stad 
en dorp". 
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