
 

Maaibeheer van een bloemenweide  

 

 

Waarom moet je maaien en afvoeren door te ruimen of hooien?  

Door maaien verschraalt de bodem waardoor er meer variatie  en bloemrijkheid  ontstaat. Door niet 
te maaien en te ruimen ontstaat verruiging en vergrassing, onder andere met distels en brandnetels. 
Door te vaak maaien kunnen bloemen geen of onvoldoende zaad vormen en zich niet vermeerderen 
waardoor grassen zich meer ontwikkelen.  

 

Wanneer moet ik maaien:  

 Schraal bloemrijk grasland: 1 keer maaien in september-oktober. 

 Matig schraal tot matig voedsel- en bloemrijk grasland: 2 keer maaien, eind juli  en eind 
september-oktober. 

 Voedsel- en bloemrijk grasland: 2 keer maaien, in mei-juni en eind augustus-oktober. 

 Zeer voedsel- en kruidenrijk grasland: 3 keer maaien, in mei-juni, augustus-september, oktober-
november. 

 Vanaf het tweede jaar wordt aangeraden steeds in dezelfde periode te maaien. 

 Indien er groei is van melde, perzikkruid brandnetel, distel: 1-2 keer extra maaien/ruimen voor 
de zaadvorming. 
 

Hoe moet ik maaien, niet alles tegelijk, liefst gefaseerd!  

 Daardoor ontstaat meer variatie in soorten en bloeimomenten. 

 Ook wordt zo bloeispreiding gerealiseerd voor bijen en vlinders, dat is met name in het najaar 
belangrijk.  

 Met name tweejarige planten krijgen zo meer kans om zaad te zetten en uit te zaaien. o.a. 
margriet, peen, slangenkruid en zandblauwtje. 

 Een advies is om een gedeelte pas in het voorjaar te maaien: daardoor wordt nestelgelegenheid 
voor insecten behouden en hebben vogels een prima voedselbank in de winter. 

 Laat naast het maaien plaatselijk ruigten ontstaan. Ruigten met hogere en in de winter 
overstaande planten zijn erg belangrijk voor veel insecten en dieren. Je kunt deze laten 
ontstaan door hier en daar stukken begroeiing slechts eenmaal per 2 tot 5 jaar te maaien. 

 

Waarom moet je maaisel meteen opruimen?  

 De zaden liggen al op de grond  en kunnen kiemen. 

 Het maaisel kan gaan  rotten en er kruipen insecten etc. in, die je vervolgens afvoert en zo 
vernietigt. 



 Dus het beste is om het maaisel  direct  te ruimen en geen maai/zuigcombinatie te gebruiken 
omdat het zaad dan  wordt weggezogen. 

 Zolang het niet teveel wordt, kun je bijvoorbeeld het maaisel op het terrein zelf verwerken: 
deponeer het op een geschikte plek waar ruigte mag ontstaan. Hier hebben allerlei dieren, 
zoals insecten en kleine zoogdieren baat bij.  
 

Kies je niet voor maaien maar om te begrazen 

Doe dit dan ook altijd gefaseerd. Afwisselend stukken beweiden en andere stukken laten 
doorgroeien. Laat de doorgroeistukken wel in bloei komen en de zaden afrijpen. 

Of alleen in een bepaalde periode van het jaar begrazen, bijvoorbeeld niet in de periode voorjaar t/m 
juni zodat bloemen en zaden zich kunnen ontwikkelen.  

Dieren laten altijd plekken staan die ze niet begrazen, bijvoorbeeld brandnetels, distels en bramen. 
Deze soorten zijn wel nuttig voor de insecten. Wil je ze niet laten staan dan kan je ze het beste 
maaien op het einde van de bloei en voor het verspreiden van het zaad. 

 
 

 


