
MAAIBEHEER Rijk der Duizend Eilanden, info aan bewoners 
 
Visie bestuur Bewonersvereniging en werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk met betrekking tot het 
maaibeheer 
 
Het bestuur van de Bewonersvereniging en de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk (hierna te noemen 
BGO) hebben ten aanzien van het maaibeheer in dit gebied de volgende wensen aan de Gemeente, afde-
ling Groenbeheer, kenbaar gemaakt: 
1. De bermen worden de eerste keer tussen eind mei en half juni gemaaid en de tweede keer tussen eind 

september – half oktober. De bermen worden bij kruispunten en een strook direct grenzend aan wegen 
en paden vaker gemaaid ten behoeve van de verkeersveiligheid en beloopbaarheid. 

2. Het maaien wordt uitgesteld na een heel natte periode. 
3. Het beheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is met het Kleurkeur-certificaat dat uitge-

geven wordt door De Vlinderstichting. 
4. Voor het maaien wordt gebruik gemaakt van materieel dat voor ecologisch beheer geschikt is. Dit bete-

kent dat er geen gebruik gemaakt wordt van een klepelmaaier, een klepel-zuigmaaier, noch zware 
maaimachines met banden met een grof profiel. 

5. De reuzenberenklauwen worden verwijderd en in ieder geval worden de bloemen verwijderd voordat zij 
in bloei komen. Al vroeg in het jaar is hierom verzocht, omdat de jonge planten toen goed zichtbaar wa-
ren en het toen gemakkelijker was om ze te verwijderen. Later in het jaar blijft alleen de mogelijkheid 
van het toppen van de planten over. 

6. Er is in kaart gebracht welke bermen door bewoners zelf onderhouden worden met als doel de Ge-
meente een juist beeld te geven van het werkelijk door een aannemer te onderhouden gebied. De kos-
ten die hiermee bespaard worden kunnen dan besteed worden aan goed ecologisch beheer en aan 
achterstallig groenonderhoud. 

7. Er is kenbaar gemaakt (d.m.v. een plattegrond met beschrijving) bij zowel Groenbeheer als bij een van 
de uitvoerende bedrijven, welke bermen en grasvelden speciale zorg vergen vanwege de boeiende ve-
getatie. 
 

Overleg BGO met de Gemeente  
Er heeft tussen het bestuur van de BGO en de voor het groenbeheer verantwoordelijke personen bij de 
Gemeente regelmatig overleg plaatsgevonden en er is informatie over en weer uitgewisseld. De besluitvor-
ming en verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer liggen uiteindelijk volledig bij de Gemeente.  
 
De BGO zal op korte termijn evalueren hoe zij tegen de wijze waarop het onderhoud is uitgevoerd aankijkt 
en deze evaluatie bespreken met de Gemeente, afdeling Groenbeheer. Ook zal dan het in het najaar uit te 
voeren onderhoud ter sprake gebracht worden. 
 
*)  Bermen die pas gemaaid zijn zien er in eerste instantie niet aantrekkelijk uit. Toch is het nodig om ze te 

maaien om uiteindelijk een grotere variatie aan planten te bewerkstelligen, wat voor iedereen aantrek-
kelijker en met name voor de fauna belangrijker is. 

 
 
 


