
EVALUATIE MAAIBEHEER OOSTERDELGEBIED NAJAAR 2021 
 
De planning is om tussen eind september – half oktober de bermen en grasvelden te maaien. In het Ooster-
delgebied worden de bermen / grasvelden volgens het bestek in de zijstraten gemaaid met een klepelmaaier 
met afzuiginstallatie en langs de Lepelaar en de Reiger ecologisch gemaaid met voor dit doel geschikt materi-
eel (lichte machines op brede banden met schijvenmaaier). Het maaisel wordt gelijk afgezogen in één werk-
gang. Een uitzondering vormt het veld aan de Eiber. Met de beheerder wordt afgesproken welk onderhoud 
hier plaats zal vinden. Dit veld zal ecologisch gemaaid worden met geschikt materieel in dezelfde periode als 
hierboven genoemd. Het maaisel zal 4-5 dagen blijven liggen en daarna afgeharkt en afgevoerd worden.  
 
Vanaf de derde week september worden de zijstraten gemaaid. Er zijn verschillende bedrijven betrokken bij 
het maaien.  

   
   

Op verschillende locaties in de bermen zijn er jonge bomen ontstaan. Deze bomen worden niet verwijderd 
voorafgaand aan het maaien en blijven gedeeltelijk (geschild) als rechte stokjes achter in de bermen. Op 28 
september is tegen de afspraak in een bedrijf bezig met een klepelmachine.  
Het valt ons op dat de bedrijven ergens beginnen met een stuk berm, dan weer stukken berm overslaan en 
ergens verderop weer verder maaien. Ook stukken berm die in de zomer al niet gemaaid zijn, worden ook nu 
niet gemaaid. Onduidelijk waarom, want hier groeien hoofdzakelijk grassen en riet. Door het te laat maaien bij 
de eerste maaibeurt (in plaats van tussen eind mei – half juni, werd gestart op 24 juli) werden de toen reeds 
bloeiende zomerplanten gemaaid. Deze zijn daarna niet / nauwelijks meer tot bloei gekomen. Sommige ber-
men bestonden daarna alleen nog uit gras met een enkel bloemetje. 
 
Eind september is men tevens begonnen met het herstellen c.q. aanleggen van het voetpad. Dit is aanleiding 
voor de Gemeente om het maaien stop te laten zetten. Onbegrijpelijk, want waar nog geen werkzaamheden 
gaande waren aan het voetpad had men kunnen maaien evenals de bermen aan de overkant van de weg, 
waar geen voetpad ligt. Dit geldt ook voor de grotere velden tussen Tureluur en Grutto, bij de brug bij Reiger 
Zuid en op de Eiber. Men kon hier gemakkelijk bij. Ter illustratie: 
 

   
Bij brug Reiger-zuid Tussen Tureluur en Grutto Langs de Lepelaar 

 
Op vragen die hierover gesteld zijn door Jaap Steenhuis, secretaris BGO en ondergetekende, kwam als ant-
woord dat er sprake was van een vergissing en dat de aanleg van het voetpad niet tegelijkertijd had moeten 
plaatsvinden met het maaien. Inmiddels hebben de uitvoerende bedrijven aangegeven dat de machines in de 
loodsen staan en er geen personeel te vinden is om alsnog de werkzaamheden uit te voeren.  
Mogelijk wordt er van de winter nog gemaaid of men stelt het maaien uit tot volgend voorjaar. 
Het veld op de Eiber zal uiterlijk begin november gemaaid worden. 
 
Op de Eiber zijn wij vanaf begin 2019 bezig om het veld hier op een kwalitatief goede, ecologische manier te 
laten onderhouden door de Gemeente. Nog geen één keer is dit sindsdien goed uitgevoerd. 
Vanaf 2020 zijn het bestuur van de BGO en de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk betrokken bij het over-
leg met de Gemeente betreffende goed ecologisch beheer van dit gebied en worden er afspraken gemaakt, 
die vervolgens niet nagekomen worden. Dit alles werkt teleurstelling, frustratie en moedeloosheid in de hand. 
We hopen dat uit alle ervaringen leergeld getrokken en het tij gekeerd wordt. Wij zijn nog altijd bereid om mee 
te denken en hoopvol gestemd over de potentie die het Oosterdelgebied heeft om een grotere biodiversiteit 
(aan inheemse flora en fauna) te ontwikkelen. 
 
Namens bestuur BGO, de werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk en de Eiber,  
 
Danny Disma-van Laar 
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