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Effecten maatregelen

beheermaatregelen hebben direct effect: sterfte

belangrijk voor effect op insecten zijn

● werksnelheid, werkbreedte

● fysieke impact (snijden, hakken, schudden)

● afvoer

maaien

schudden/harken

afvoeren



Effecten maatregelen

Maaien

● messenbalk
● laagste sterfte onder insecten
● sterfte insecten is grofweg tot 20%, 

● maar dit verschilt van soort tot soort
● Voor bijen specifiek niet bekend

● geschat hooguit enkele %
● langzaam, storingsgevoelig

● cyclomaaier
● klepelmaaier (en cirkelmaaier)



Effecten maatregelen

Maaien

● messenbalk
● cyclomaaier

● duidelijk grotere impact op insecten
● sterfte insecten tot ca. 60%. 

● studie bijen: sterfte van 5%
● maaien + kneuzen duidelijk meer sterfte

● studie bijen 35 - 62 %. 

● klepelmaaier (en cirkelmaaier)



Effecten maatregelen

Maaien

● messenbalk
● cyclomaaier
● klepelmaaier (en cirkelmaaier)

● sterfte insecten tot meer dan 80%.
● voor bijen specifiek niet bekend,

● verwacht ook voor bijen hoger is dan
bij de andere maaimethoden

● cirkelmaaier zit tussen cyclo- en klepelmaaier
in?



Effecten maatregelen

Schudden, harken)

● geen specifieke studies bekend

Oprapen 

● Oprapen, tijdens het maaien, in een werkgang, 
resulteert in hoge sterfte onder insecten. 

● In ieder geval is het ongunstig voor vegetatie 
bewonende insecten en larven, poppen etc. 

● Ook in aparte werkgang extra sterfte insecten

● maar wellicht minder voor bestuivers
● hebben veld dan al verlaten
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Effecten maatregelen

Maaizuigen

● enkele studies: minder effect dan klepelen

● wellicht door kleinere werksnelheid en 
werkbreedte

● wel nog veel sterfte (26-84%)

● nadeel is opzuigen van poppen, eitjes, zaden

● ecokop (met cyclomaaier) beter

● sterfte hoger dan cyclomaaier, maar lager dan 
maaikneuzer



Effecten maatregelen

Zitmaaier gazons

● geen onderzoek bekend

● waarschijnlijk niet veel bestuivers in gazon

● waarschijnlijk niet gunstig voor insecten

● veel maaigangen

● vaak hoge werksnelheid 

● slagmessen



Effecten maatregelen

Aandachtspunten

● maaibalk meest gunstig
● Maaien+oprapen in 1 werkgang ongunstig.
● We verwachten dat maaien, gevolgd door oprapen

met een zo lang mogelijke tussenpozen (liefst een
dag), het meest gunstige is voor bijen en andere
insecten.

● Maaizuigen beter dan klepelen maar minder minder
goed dan maaibalk

● Voor sommige diersoorten (reptielen, bepaalde
insecten kan het ongunstig zijn om het maaisel
enige tijd te laten liggen.



Effecten maatregelen

Aandachtspunten

● berijden van vegetatie is ongunstig 

● directe sterfte

● bodemverdichting: slecht voor nestgelegenheid

● liefst licht materieel

● sterfte onder insecten ook door verlies schuilgelegenheid 
(predatie)

● (mede) daarom gefaseerd maaien



Omvormingen

Kosten, berekend voor:
● directe uitvoering werkzaamheden. 
● Dus exclusief transport, zwerfafval, bladruimen, 

herstel, calamiteiten, btw, bestekken maken, 
aansturen aannemer.

● grotere stukken

● Gazon: € 0,21 - 0,35 m-2jr-1

● Ruw gras, zonder afvoer: € 0,04 – 0,07 m-2jr-1.

● Bloemr. gras, met afvoer: € 0,10 - 0,17 m-2jr-1.



Omvormingen - gazon

Gazon 20x -> gazon 15x met rand bloemrijk gras
● voegt een zeer nuttig voedselgebied voor bijen toe. 

● Ook andere insecten en kleine gewervelde dieren 
profiteren. 

● andere maaimethode leidt tot minder sterfte

● de bloemrijke strook levert een kleurrijk beeld.

● ligging

● grote gazons

● langere stroken bloemrijk gras

● liefst in verbinding



Omvormingen - gazon

Gazon 20x -> gazon 15x met rand bloemrijk gras
● De kosten gazonbeheer € 0,21 - 0,35 m-2

● 20 keer maaien van grotere gazons (200 - 500 m2).

● De kosten met bloemrijke rand en 15x maaien
● gazon € 0,17 - 0,28 m-2

● bloemrijk gras: € 0,10 - 0,17 m-2. 
● Als we uit gaan van een vlak van 10 m 

breed, waarvan 7,5 m gazon en 2,5 m 
bloemrijk gras, komen de kosten op 
gemiddeld € 0,15 - 0,25 m-2jr-1. 



Omvormingen - ruw gras
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Omvormingen
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tussenvariant: 
geen maaipad
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