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Advies maaibeheer:  
samenvatting

Advies Nils van Rooijen aan Werkgroep: 
nu snel zelf als werkgroep met de  
bosmaaier handmatig maaien en daarbij 
de Wilde averuit zo veel mogelijk ontzien. 
Het maaisel zo veel mogelijk verzamelen 
en afvoeren uit het gebied, of in ieder 
geval van de velden afvoeren.  

Machinaal maaien op de velden en 
taluds in het najaar via de DAR is dit jaar 
waarschijnlijk niet nodig. Wanneer dit 
wel nodig is geeft de Werkgroep dit voor 
1 september 2021 door aan de DAR. 

Drie speciaal kort te houden snelgroeiers 
zijn samengevat: 
 
• Rhus (de jonge uitlopers richting het  
picknickveld vanaf oudere bomen aan de 
straat).
• Bramen (de groep midden op hondenveld) 
• IJle dravik (woekerende grassoort met 
voor mensen hinderlijk scherpe aren; staat 
op alle velden) 
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1. Verslag maaiadvies vorig jaar  
    & nieuwe optie voor maaien

Leen Dresen geeft een kort verslag van het  
maaiadvies aan de gemeente de  
afgelopen twee zomers: deze zomers 
waren zo droog dat alle grassen op de 
velden in de kuil verdorden en de vegetatie 
open bleef. De Wilde averuit deed het 
juist goed, deze bleef als zo’n beetje enige 
plant groen. Er hoefde in 2019 en 2020 op 
de velden daarom niet te worden gemaaid 
door de gemeente. Nieuw wat betreft de  
mogelijkheden voor maaien is: sinds  
vorige zomer hebben we hulp in het  
gebied van Ronald van Lohuizen.  
Hij kan met zijn hoveniers-ervaring met 
een bosmaaier kleinschalig maaien tussen 
de Wilde averuit-planten door. Op een 
klein stukje veld deed hij afgelopen week  
hiermee vast een test.  

Deze methode vormt wat Nils betreft een 
goed alternatief voor de maaimethode 
van afgelopen jaren (= sommige delen 
van de velden via DAR met maai- 
machines laten maaien, waarbij de niet 
te maaien gedeeltes door ons als  
werkgroep met linten werden afgezet.  
Knelpunten waren bij die methode: voor 
de zaadzetting van de Wilde averuit 
kwam deze gemeentebrede maaironde 
vaak net iets te vroeg, en het maaisel 
werd niet altijd volledig afgevoerd,  
terwijl dit voor het schraal houden van 
de velden wel erg belangrijk is).
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2. Stand van groeiplaatsen Wilde averuit 
     in het gebied: 

De drie bestaande eilanden met Wilde 
averuit in het gebied (= een zeer grote 
populatie op 80 – 90% van het honden-
veld, een middelgrote populatie op het 
picknickveld en de kleinste groep tegen 
het talud bij de bushalte Spoorkuil) staan 
er ieder goed bij. Ze zijn in de afgelopen 
jaren ieder groter geworden: als populatie 
breiden ze zich langzaam uit en de planten 
worden ook ouder en groter. 
 
Nieuw is: op het kleine grasveld tussen  
het voetbalveld en het bos bij de  
St. Annastraat hebben zich nu ook enkele 
eerste Wilde averuit-planten gevestigd. 
Hopelijk groeit dit uit tot een vierde 
groep.
 

 

Explosieve groei grassen: sinds enkeIe 
weken is de groei van grassen op de  
velden en taluds in de kuil opeens  
explosief toegenomen: we zien nu veel en 
hoog gras van verschillende soorten, met 
zelfs grassen die midden in de kern van 
een Wilde averuit-plant groeien.  
 
Nils legt uit dat dit komt doordat deze 
grassen nu ook de voedingsstoffen van  
de afgelopen zomers (afkomstig van  
stikstofdepositie en andere stikstofbron-
nen) kunnen benutten: er bleef toen 
voeding ongebruikt in de bodem omdat 
dit bij gebrek aan vocht niet beschikbaar 
was voor de planten. De grassen hebben nu 
dus (drie) dubbele voeding zogezegd.  
En mooi gezicht is het wel, door de  
schakering aan soorten en kleuren.  
Deze grassen hoeven ook niet overal weg 
maar nu flink maaien is goed, zie nadere 
instructie bij volgende punt. 
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3. Maaiadvies velden met Wilde averuit 
     voor dit jaar:

Bij de huidige stand van de velden, met 
nu veel grassen die al in het stadium van 
zaadzetting zijn, is het advies van Nils: nu 
snel zelf als werkgroep met de bosmaaier 
handmatig maaien en daarbij de Wilde 
averuit zo veel mogelijk ontzien, zoals 
Ronald het al op het proefstukje heeft 
gedaan. Het maaisel zo veel mogelijk 
verzamelen en afvoeren uit het gebied, 
of in ieder geval van de velden afvoeren, 
want dat deel van het gebied wil je schraal 
houden, als groeiplaats van de Wilde  
averuit. De taludhellingen zijn voedselrijker: 
ook hier het maaisel niet laten liggen op 
de plek waar het wordt afgemaaid, maar 
maaisel van grassen uit het gebied kan 
hier eventueel wel worden verwerkt in de 
op het talud geplaatste takkenrillen. 

Vast voor volgend jaar is het advies van 
Nils: dan liefst nog eerder in het seizoen 
dit handmatig maaien van de grassen 
doen. Wanneer je (zeer) vroeg,  
afhankelijk van het groeiseizoen is dit 
bijvoorbeeld april, de grassen maait geef 
je daarna de kruiden een voorsprong.  
Het precieze meest geschikte moment 
voor het maaien verschilt per jaar,  
is afhankelijk van groeiseizoen in  
het voorjaar.
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Nader advies voor de vier groeiplaatsen 
per plek:

Hondenveld: hier staat van oudsher de 
grootste groep Wilde averuit, deze staat 
er goed bij en is in omvang toegenomen 
afgelopen jaren. Punt van aandacht is de 
groep bramen midden op het veld: deze 
blijven wegsnoeien, gaat anders uitbreiden. 
Zie verder onder 4. zandpaden en  
5. bomen.  
 
Picknickveld: ook hier staat de  
Wilde averuit er goed bij en is in omvang 
toegenomen afgelopen jaren. Punt van 
aandacht is hier de grens tussen het open 
veld en de talud-zone, die meer schaduw- 
en voedselrijk is. Het open veld-gedeelte 
moet open en schraal blijven ter wille van 
de Wilde averuit. Als grens tussen beide 
zones kan het pad dienen dat langs de eik 
loopt met de takkenril erlangs. De zandkuil 
die in de open veld-zone ligt draagt bij aan 
een geschikt klimaat voor de averuit. In de 
talud-zone is een aandachtspunt hier de 
groep Rhus (fluweelboom) als soort met 
veel uitlopers: de jonge uitlopers daarvan 
steeds zo veel mogelijk weghalen, want 
woekert anders ook het open veld op.
 
Bushalte-talud: de kolonie Wilde averuit 
is hier rond de punt van het mini-parkje 
fraai aan het uitbreiden. Wat betreft al 
dan niet schraal houden van het talud 
hier: de oostelijke helft (gedeelte richting 
St. Annastraat) dus waar de Wilde averuit 
groeit schraal houden hier, overdadige 
grassen en kruiden dus handmatig weg-
halen. De westelijke helft van het talud 

(richting Graafseweg) staat er mooi bij 
met de huidige rijke begroeiing aan wilde 
bloemen, deze helft kan zo blijven. Twee 
speciale aandachtspunten zijn in beide 
helften: de IJle dravik, dit is een opruk-
kende wilde grassoort: deze soort in beide 
helften zo veel mogelijk weghalen, want 
gaat anders woekeren en andere planten 
(waaronder de Wilde averuit) verstikken. 
En de morgensterren laten staan! Dit zijn 
leuke kruiden die typisch zijn voor het  
rivierengebied. Daar mag ook best wat 
gras om heen blijven staan. 

Grasveldje bij bos St. Annastraat: ook 
hier de grassen handmatig met bosmaaier 
maaien, met ontzien van de nieuwe 
averuitplantjes. We bespreken ook: het 
toekomstig gebruik van dit veldje gaat 
waarschijnlijk wat veranderen, want dit 
deel van het gebied wordt aanlijn-gebied 
voor honden, zodat mensen hier bijv. in 
gras kunnen gaan zitten met een deken en 
kinderen kunnen laten spelen. Ook komt 
er waarschijnlijk een voetpad bij achter 
het voetbalveld langs richting de trap in 
het bos. Zulk wat intensiever gebruik is 
voor de Wilde averuit allemaal geen 
bezwaar, is de inschatting van Nils.  
Want zie ook volgende punt (paden),  
als algemeen principe geldt: betreden  
en intensiever gebruik van de velden, 
bijvoorbeeld hier en daar wat graven is 
juist goed voor de Wilde averuit. 
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4. Stand van de zandpaden en advies 
voor paden:

Op het hondenveld zijn de drie zandpaden 
(de grote rondlopende lus en ook het  
derde pad langs de voet van het talud)  
in de afgelopen twee jaar breder geworden, 
waarschijnlijk door een combinatie van 
drie zaken: twee zeer droge zomers, het 
gebruik van de paden tijdens de  
corona-periode (meer wandelaars in het 
gebied die als duo’s onderling afstand 
houden) en het berijden van de  
(verdroogde) zandpaden door maaimachines 
op weg naar het voetbalveld. Maaimachines 
moeten namelijk het hele hondenveld 
oversteken achter het seinhuis langs om 
het voetbalveld te bereiken.
 
De werkgroep en ook gemeente krijgt met 
enige regelmaat verzoeken of de zand-
paden in dit gebied niet kunnen worden 
verhard, vanwege het fijne stuifzand bij 
droogte en de plassen na regen. 

Nils geeft hierbij aan: het is belangrijk  
om de paden niet te verharden! Naast 
dat het stuivende open karakter dan 
verdwijnt krijg je ook concentratie van 
voedingstoffen naast de verharding en dat 
veroorzaakt verruiging.

Kijkend vanuit het perspectief van de 
Wilde averuit is het advies van Nils van 
Rooijen: als groeiplaats voor de Wilde 
averuit dient het gebied open en zanderig 
te blijven, zoals in een duingebied: en de 
huidige zandpaden passen daarbij.  
Dat er wat meer bezoekers zijn, zowel 
honden als mensen, is niet erg: voor de 
Wilde averuit is juist goed dat er mensen 
lopen en honden graven. Want je wilt 
niet dat er een aaneengesloten grasmat 
ontstaat, er moet open zand zichtbaar 
blijven. Zulk open zand is ook goed voor 
wilde bijen en hommels.  

 

Het beste zou zijn wanneer niet alle  
wandelaars (zoals nu) op de paden blijven,  
je zou willen dat sommigen ook dwars 
over het veld lopen. Dit kan door hier en 
daar passages dwars over het veld vrijer 
te maaien. 

De huidige zandpaden mogen omgekeerd 
wat slinken in breedte. Op de paden 
groeit nu niets, kiemplanten kunnen 
zich nu niet vestigen door de betreding. 
Een bijkomend nadeel is de plaatselijke 
verdichting van de bodem, dit geeft een 
effect dat vergelijkbaar is met verharding 
van het pad.  
 

De paden minder breed maken zou  
kunnen door wandelaars meer in het 
midden te laten lopen en niet langs de 
randen. Een optie hiervoor is om  
(tijdelijk) kleine markeer-paaltjes iets 
naar binnen geplaatst langs de rand van 
de paden te zetten, als subtiele suggestie.
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5. Bomen en struiken op en rond de velden:

Terwille van de Wilde averuit dient het 
karakter van de velden in hoofdzaak open 
en zonnig te blijven. Te veel bomen en 
struiken die schaduw geven zijn daarom 
dus niet wenselijk. We bespreken in 
dat verband de groepjes inlandse kers, 
op twee plaatsen: bij de hoek van het 
fietspad en voetbalveld (heel jonge), en 
op picknickveld aan voet van de trap (wat 
ouder). Die kersenbomen zijn leuk, geen 
probleem. Ook bespreken we de groep 
Rhus-bomen (fluweelboom) langs de 
straat bij de hellingbaan naar het Seinhuis. 
De jaarlijkse uitlopers hiervan richting het 
veld steeds wegsnoeien is per se nodig, is 
het advies Nils, want zal anders de open 
velden gaan overwoekeren. Maar de oud-
ste kern, het groepje grotere Rhus-bomen 
aan de straat kunnen desgewenst blijven 
staan: deze zijn een verrassend element 
in het landschap, met eigen sfeer en in de 
herfst mooie vuurrode bladeren.

De egelantier (wilde roos) struiken die 
hier en daar spontaan op het picknick-
veld groeien passen goed bij het gebied, 
als een van oudsher inlandse soort in 
deze streken. Deze struik is desgewenst 
ook geschikt voor aanplant op andere 
plekken in het gebied waar meer (hegge-) 
groen gewenst is.

Aanplant van boompjes bij bankje op  
hondenveld langs fietspad: is ecologisch 
wat Nils betreft geen probleem, als het 
kleine groep blijft. Deze boompjes krijgen 
mogelijk nu ook meer kans om hier aan te 
slaan door instroom van regenwater vanaf 
het fietspad (sinds dit voorjaar een nieuwe 
laag asfalt is aangebracht op het pad).  
Er lijkt hier nu afstroom van regenwater 
van het fietspad naar het veld te ontstaan. 
Dit instromen van regenwater naar het 
veld is geen probleem, is de inschatting van 
Nils: het water zal niet heel ver komen, 
en is wel mooie samenloop met groepje 
boomjes en bankje hier.

 
6. Nieuwe toevoegingen en beschermen 
     biodiversiteit

We bekijken ook de nieuwe toevoegingen 
in het gebied die Ronald afgelopen jaar 
heeft aangebracht, en Ronald licht hierbij 
toe: waar deze niet goed uitpakken  
kunnen ze ook eenvoudig worden aangepast. 

Nils is enthousiast over zowel de toevoe-
gingen als over dit incrementele principe, 
dus in kleine stapjes effecten uitproberen. 
Want het effect op de flora en fauna in 
een gebied is niet altijd voorspelbaar. 

We bekijken o.a. de kleine ‘trollentrap’ 
het talud omhoog naar de groep Rhus 
(fluweelbomen), het pad met takkenril 
erlangs rond de eik bij het picknickveld,  
de jonge boompjes bij het bankje op het 
hondenveld en de bloeiende planten aan 
de voet van de seinhuistrap. Het geheel 
gaat goed samen met de velden als  
groeiplaats voor Wilde averuit  
(zie ook hierboven punten 3, 4, 5).  
 

Advies van Nils voor inzaaien van  
bloeiende planten als dat ergens gewenst 
is: gebruik hiervoor alleen inheemse  
zaden van een goede biodiversi-
teits-vriendelijke kweker,  
zoals https://www.cruydthoeck.nl/  
en beperk het inzaaien tot een paar  
gerichte hoekjes.

afb. IJle Dravik, Flora Batava deel 1, 1800 
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