
 

 

Vragen van GroenLinks over maaibeleid,  
13 juli 2019 
 
Vragen: 
Kunt u aangeven hoe vaak (per jaar) er op een bepaald stuk grond gemaaid wordt? Zijn er 
verschillen in frequentie tussen bermen (aan doorgaande wegen), groenstroken (in 
woonwijken), grote oppervlakten of andere, nog nader te duiden stukken grond? 
  
Kunt u aangeven wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn met het beleid en de 
uitvoering zoals dat in Zutphen (https://www.destentor.nl/zutphen/biljartlakens-van-gras-
maken-in-zutphen-plaats-voor-bloemenzee~a9715d46/) van kracht is?  
 
 
Antwoorden d.d. 16 juli 2019 van Buha B.V. 
 
De gemeente Doetinchem/Buha voeren het onderstaande maaibeleid: 
  
Bermen buitengebied 
De bermen in het buitengebied kennen een maaifrequentie van 1 of 2 keer (voor- en 
najaar). Plekken waar maar één keer gemaaid wordt zal rond juni wel de eerste meter 
gemaaid worden i.v.m. verkeersveiligheid net als verkeershoeken die overzichtelijk 
moeten blijven.  
De maaifrequentie is afgestemd op de diversiteit aan plantsoorten. Waar we kunnen 
proberen we te verschralen zodat het bloem- kruidenrijker wordt (maaien en afvoeren). 
  
Gazons binnen de bebouwde kom 
Binnen de bebouwde kom kennen we de gazons, die worden op beeld gemaaid met een 
maximale hoogte. De maaifrequentie ligt ongeveer rond 24 keer per jaar, maar er wordt 
op beeld gestuurd. 
  
Ruw gras binnen de bebouwde kom 
Daarnaast hebben we de wat bredere groenstroken in de woonwijken waar we 2 of soms 
1 keer maaien. Op een aantal locaties waar het nu al bloem- kruidenrijk is maaien we als 
proef maar één keer (waar soorten van nature op zijn gekomen). Op een viertal locaties 
hebben we bloemmengsels ingezaaid als proef. We streven er naar om op steeds meer 
plekken de bloemen en kruiden te krijgen, waar de kansen liggen.  De afgelopen jaren 
zijn ook veel gazons omgevormd naar ruw gras/ecologisch beheer. Gazons met een grote 
oppervlakte zijn hier het meest voor geschikt.  
  
Mocht u nog vragen dan hoor ik het graag. Vanaf donderdag ben ik op vakantie maar is 
mijn collega Han Egberink weer terug. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om een keer langs te komen bij Buha als u meer uitleg wilt 
van het maaibeheer. U bent van harte welkom. 
  
Hieronder twee voorbeelden van ecologisch bermbeheer binnen de bebouwde kom in de 
gemeente Doetinchem.  Ik denk dat er grote overeenkomsten zijn met het gevoerde 
beleid in de gemeente Zutphen. 
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