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Voor bezoekers van een natuur- of heemtuin is het belangrijk, dat er 
gedurende een lange periode een aantrekkelijk beeld van veel bloeien
de planten aanwezig is. Oit kan men bereiken door niet aile percelen in 
een beurt te maaien en de te maaien percelen over de tuin verspreid te 
laten voorkomen. Op deze manier zijn gedurende het groeiseizoen, van 
maart tot oktober, in veeI delen van de tuin bloeiende planten te zien. 
Een dergelijk beheer heeft ook vanuit ecologisch oogpunt gezien veel 
voordelen; insecten zullen bijvoorbeeld van deze lange bloeiperiode 
volop profiteren. Vooral natuurlijk, als in de direkte omgeving van de 
tuin al overal is gemaaid. 

Hoe kan men een aantrekkelijke, 
boeiende tuin verkrijgen? 
De volgende faetoren spelen hierbij 
een rol: 
1. Ligging, grondsoort en indeling 

van de tuin 
2. Een beheersplan 
3. Continu'iteit van het onderhoud 
4. Registratie van de verrichte han

delingen 
5..De beschikbare menskracht 
6. Doorzettingsvermogen 
7. Inventarlsatie en vastleggen van 

ontwikkelingen. 

1. Oe Iigging, de grondsoorten
 
en de indeling van de tuin zijn be

langrijke basiselementen voor een
 
goede start. De Iigging is een vast
 
gegeven, aan de samenstelling van
 
de grondsoorten valt door aanvoer
 
of afgraving van grond eventueel
 
(hoge kosten!) iets te verbeteren,
 
maar aan de indeling valt nog het
 
meest te veranderen.
 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit
 
naar een tuin, waarin de jaarlijks te
 
maaien percelen verspreid over de
 
tuln voorkomen. Maar een indeling
 
in een bosgedeelte en een open
 
gedeelte kan ook zeer aantrekkelijk
 

zijn.
 
Een zorgvuldig opgesteld beheers

plan is van essentieel belang voor
 
een voorspoedige ontwikkeling van
 
de tu in. Men heeft dan een lei

draad, waarnaar men kan hande

len. Hoe stelt men zo'n
 
beheersplan op? Allereerst moet
 

men ervoor zorgen, dat een platte
grond van het gebied aanwezig is. 
De percelen worden hierop ingete
kend en vervolgens van een let
ter , cijfer of een combinatie van 
beide voorzien. Eventueel kan het 
gebied eerst nog in deelgebieden 
worden ingedeeld. Daarna ontwik
kelt men perceelsgewijs een over
zicht: 

Een maaiperiode van tweede helft 
mei tot en met de eerste helft van 
oktober geeft fraaie resultaten . In 
het eerste jaar van onderhoud voigt 
men de gehele groeiontwikkeling , 
om het beheersplan te kunnen op
stellen. Gedurende deze periode 
wordt aan de hand van de waarge
nomen groeikracht en soortensa
menstelling van de vegetatie, be
keken, wanneer en hoe vaak er ge
maaid zal moeten worden. 
Over het tijdstip van maaien : als 
het er naar uitziet, dat de vegetatie 
met de eerste de beste storm of re
genbui plat gaat Iiggen, dan dient 

deze in de periode 2e helft mei tot 
en met juni een maal gemaaid te 
worden. 
Deze vroeg gemaaide percelen 

worden dan in september of in de 
eerste helft van oktober nogmaals 
gemaaid. Langzaam groeiende of 
lage vegetatie wordt een maal per 
jaar gemaaid en wei in de periode 
augustus / september. Hiervan 
kunnen vooral de drassige perce
len het best in augustus gemaaid 
worden. 
Wie bepaalde soorten , zeals 
brandnetels of riet sterker wil on
derdrukken, kan hiervoor het bes
te een maaitijdstip kiezen, dat 
voor de soort ongunstig is. 
Is het beheersplan voor de tuin 
eenmaal opgesteld, dan dient 
men zich hieraan ook jaarlijks te 
houden - tenzij de vegetatie zich 
zo ontwikkelt, dat een ander 
maaitijdstip nag gunstiger blijkt te 
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zijn . Maar tot deze verandering 
moet men niet te snel overgaan. 
De continu'iteit van het onder
houd (3) is een zeer belangrijke 
factor, orncat aileen daardoor de 
tuin aantrekkelijk blijft voor het pu
bliek , dat een langzaam verval niet 
op prijs zal stellen. 
In een goed onderhouden tuin zal 
het publiek zich ook beter aan de 
gedragsregels houden die voor de 
tuin gelden. 
De verwachting is ook, dat de soor
tenrijkdom aan flora en fauna zich 
aileen dan zal uitbreiden. 
Het grote voordeel van registratie 
van de verrichte werkzaamheden 
(4) is, dat men later altijd kan na
gaan wat er gedaan is. Aileen zo is 
dikwijls een bepaalde ontwikkeling 
te verklaren. 
Beschikbare menskracht (5) en 
continu'iteit (3) hangen nauw sa
men : Onvoldoende menskracht 
brengt de continu'iteit van het on
derhoud in gevaar. Dit probleem 
geldt naar mijn idee vooral voor 
tuinen die door vrijwilligers worden 
onderhouden . Voor zulke tuinen 

!ijkt het mij van belang , dat er een 
werkrooster wordt opgesteld. le
dereen kan dan zien , welke werk
zaamheden ( incl. plek en tijdstip) 
moeten worden uitgevoerd. 
6. Doorzettingsvermogen: 
Zijn de resultaten de eerste jaren 
maar matig, dan moet men zich 
niet laten ontmoedigen door auer
lei negatieve op- of aanmerkingen, 
maar gewoon door blijven gaan 
met het eenmaal opgestelde be
heersplan. Men zal zien , dat na 
ca. 5 jaar er toch al aardige resul
taten geboekt kunnen worden. 
Inventarisatie en vastlegging 
van de ontwikkelingen (7) lijkt 
misschien niet het allerbelangrijk
ste, maar is zeker voor de kom
pleetheid van het werk zinvol. Men 
krijgt aileen zo een overzicht van 
de vegetatieontwikkeling en dat 
geeft dan weer veeI voldoening . 

Gereedschap en machines 

Welk gereedschap en welke ma
chines lenen zich het best voor 
bovengenoemd werk? 

In het algemeen is het af te raden, 
van zware machines gebruik te ma-
ken . Deze veroorzaken nogal veeI 
schade aan de bodem . 
Voor kleine oppervlakten is het ge
bruik van een bosmaaier moge!ijk, 
maar verdient de zeis de voorkeur. 
Een zeis is milieuvriendelijker, hij 
maakt geen lawaai, dieren kunnen 
makkelijker ontsnappen en de resul
taten zijn vaak beter. 
Het afstellen en het haren (scherp
maken) van de zeis is jammer ge
noeg dikwijls het grootste probleem. 
En dat is dan ook de reden. waarom 
men het werken met de zeis maar 
lastig en zwaar vindt. 
Het haren van een zeis hoeft echter 
geen probleem meer te zijn, Daar is 
tegenwoordig een mooi apparaat 
voor op de markt. Mits men de juiste 
afstelling kiest, valt daar perfect mee 
te werken. 
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Het afstellen van een zeis en daar
aan gekoppeld de juiste werkhou
ding is een groter probleem. Dit kan 
men het best van een ervaren maai
er leren. 

Afvoer van het maaisel 

Na het maaien is het raadzaarn het 
maaisel te laten dragen. Voordelen 
hiervan zijn: 
Het maaisel weegt dan minder tij
dens de afvoer, de zaden kunnen 
narijpen en de gemaaide vegetatie 
wordt niet meteen aan de felle zon 
blootgesteld. 
Na het drogen dient het maaisel 
zorgvuldig afgeruimd te worden. 
Maar men dient er voor te waken, 
dat de bodem tijdens het afruimen 
beschadigd wordt . 
Voor het afruimen is een hooiruif 
het meest geschikte gereedschap. 
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