
Variatie aanbrengen in

Voorbereiding
Breng openbaar groen en bermen in kaart en bekijk waar er 

wellicht mogelijkheden zijn om minder/minimaal te maaien en 

waar in de winter in ieder geval de hel� van het lange gras kan 

blijven staan. 

Onderhoud
•    Vraag je bij elke groenstrook af of intensief maaien 

noodzakelijk is. Op speelplekken en hondenuitlaatplekken, 

maar ook vanwege verkeersveiligheid kan het wenselijk zijn om 

intensiever te maaien. Op veel andere plekken kan het maaien 

aanzienlijk beperkt worden. 

•    Ga in gesprek met de gemeente aan de hand van een kaart en 

spreek met elkaar een proefperiode af. 

•    Communiceer de insteek van dit andere maaibeleid richting 

de omge�ng. Er kunnen vragen komen vanuit de omge�ng. 

Daarom is het van belang dat de omge�ng al ruim van tevoren 

goed weet waarom er gekozen wordt voor een minder intensief 

maaibeleid. 

•    Help het bevorderen van variatie door zelf vaste planten in 

bermen te planten. Kies voor inheemse soorten, dit is beter 

voor de insecten.

•    Maak met de gemeente afspraken over het maaibeleid en zet 

voor de zekerheid bordjes in de berm met “Maai mij niet!”.  

Zorg er in overleg ook voor dat baggerspecie uit de sloot niet 

op de bloemrijke berm terecht komt. De berm wordt hierdoor 

zeer voedselrijk en de variatie aan planten die na jaren is 

ontstaan, kan hierdoor plotsklaps verloren gaan.

•    Als dorp of buurt kan je ook met de gemeente afspraken maken 

om het maaien zelf te doen. Bij ‘The Right to challenge’ kunnen 

buurten in ruil voor een vergoeding taken overnemen van de 

gemeente. Ga die challenge aan!

•   Bij ruigere groenstroken wordt vaak gekozen voor een 

intensiever gemaaide rand langs wegen of voetpaden. Op die 

manier laat je zien dat er wel onderhoud gepleegd wordt en 

dat er bewust gekozen is voor de ruige groenstroken. Dat kan 

veel mensen gerust stellen.

De kosten van aanleg zitten met name in de aanschaf van  
zaadmengsels. Om kosten te besparen is het handig om afspraken  
te maken met een plaatselijke agrariër voor het gereed maken van 
het zaaibed.

Op allerlei manieren kan je variatie aanbrengen in het openbaar groen. Denk aan bollen planten, bijenweides 

inzaaien, bloem- en besrijke struiken planten, knotwilgen planten, maar ook het laten verruigen van overhoekjes.  

Kies bij de plantkeuze inheemse soorten (soorten die van nature in de regio voorkomen). Naast het openbaar groen 

kan je ook variatie aanbrengen in parken, volkstuinen en op bedrijventerreinen. Veel bermen en groenstroken krijgen  

15-20 maaibeurten per jaar. Door het maaien te beperken op plekken waar het kan, krijgen grassen en kruiden de 

kans om te bloeien en zal er langzaam meer variatie komen. Doorgaans duurt dat enkele jaren. Insecten en vogels 

hebben veel baat bij bloeiende bermen.


