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Inleiding 
De gezamenlijke gemeenten in Zeeland beheren een grote oppervlakte aan gazon. Doorgaans wordt 

dit gazon intensief gemaaid (soms tot wel meer dan 30 keer per jaar). Aan deze vorm van beheer 

kleeft een aantal nadelen. In de eerste plaats is het duur door de hoge arbeidsintensiviteit. Hierbij 

kunnen het verbruik van brandstof en uitstoot van CO2 en fijnstof worden opgeteld. Ook is de 

natuurwaarde van een kort gemaaid gazon veel minder dan dat die zou kunnen zijn. Een 

natuurvriendelijk beheerd gazon is daarmee tegelijk ook een milieu-, en klimaatvriendelijk gazon. 

Vooral planten en insecten profiteren hiervan. Kortom: minder maaien is kosteneffectief en beter 

voor de natuur c.q. biodiversiteit.  

Om deze stelling verder te onderbouwen wordt in verschillende gemeenten in Zeeland vanuit 

verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar de effecten van extensief gazonbeheer. In dit 

rapport wordt verslag gedaan van de activiteiten die in het eerste jaar van het provinciale 

gazonproject in Noord-Beveland is uitgevoerd. Het bevat twee deelprojecten. Deel één bevat een 

verslag van een onderzoek naar de beleving en het draagvlak voor natuurvriendelijk gazon in 

Kortgene. In Deel twee wordt het bloemrijke parkje de  “Kroon van Kortgene” beschreven en een 

advies gegeven voor het beheer.  

De Gemeente Noord-Beveland is benieuwd naar hoe inwoners van deze gemeente een extensief 

gazonbeheer ervaren. Stichting Landschapsbeheer Zeeland en IVN Natuureducatie geven graag 

invulling aan deze vraag. Daarnaast wordt een inventarisatie naar de natuurwaarden uitgevoerd en 

een advies voor het beheer gegeven. Er zijn drie projectjaren en ieder jaar kan een nieuwe 

detailvraag onderzocht worden.  

Deze activiteiten zijn opgepakt in het kader van het provinciale Project Natuurvriendelijk 

gazonbeheer dat in 2021 van start is gegaan. In dit project deden in 2021 zes Zeeuwse gemeenten 

mee. In Noord-Beveland is het project op een andere manier (dan in de overige gemeenten) van start 

gegaan. Op het moment dat er opgestart kon worden was het groeiseizoen al een tijdje op gang en 

was het te laat om een (seizoenslange)monitoring van gazonbeheer op te starten. Daarom is voor 

een alternatief gekozen: Vanuit het provinciale project werd de gemeente Noord-Beveland gevraagd 

mee te doen aan het onderdeel “beleving”. Dit projectonderdeel werd uitgevoerd door IVN 

Natuureducatie. Een verslag daarvan wordt in het eerste deel van dit rapport gegeven. In dat kader is 

een enquête onder buurtbewoners en een excursie naar De Kroon van Kortgene en een aantal 

gazons in de omgeving uitgevoerd. In het tweede deel wordt de inventarisatie en de aanbevelingen 

van het Parkje De Kroon van Kortgene gepresenteerd. De daarbij bezochte gazons zijn ook door SLZ 

geïnventariseerd. Ze worden in dit verslag kort besproken en de gegevens zijn in de bijlage 

opgenomen.  
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Ligging 
Het parkje ligt net noordelijk tegen de kern van Kortgene aan. Het ligt tussen de kern en de 

Molendijk, in en aan de rand van de nieuwbouwwijk. Het parkje bestaat uit een aantal waterpartijen, 

die zich speels door de wij slingeren een aantal poelen en veel bloemrijk grasland. Middenin ligt een 

Tiny Forest. Aan de buitenrand liggen een paar meer traditioneel beheerde gazons.  

 
De inventarisatie en het advies van het parkje spitst zich toe op het deel met de poelen, westelijk en 

zuidelijk van de Singel, zie rode cirkel op onderstaande figuur.  
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Deel 1, onderzoek beleving en draagvlak voor natuurvriendelijk gazon 

Projectplan 2021 
Doel: 1: in kaart brengen hoe (toekomstige) inwoners van de nieuwbouwwijk ‘De Kroon op 

Kortgene’ een extensief beheerde en bloemrijke vegetatie in het aangrenzende parkje ervaren. 2: 

een inventarisatie en advies voor het beheer van het parkje. 

Resultaat: Een rapportage waarin onderzoeksresultaten uiteen worden gezet.  

Aanpak 
Grenzend aan de rand van het nieuwbouwproject ‘De Kroon op Kortgene’ ligt een stuk natuurlijke 

speelweide waarvan de vegetatie op een extensieve manier wordt beheerd. Om in kaart te 

brengen wat de mening is van bewoners over deze bloemrijke vegetatie organiseerde IVN 

Natuureducatie in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland een 

bewonersexcursie voor (toekomstige) inwoners van deze wijk. Om een duidelijk beeld te krijgen 

over de perceptie van bewoners over deze vegetatie, is aan deelnemers voorafgaand aan de 

excursie een aantal vragen gesteld in de vorm van een enquête.  

Hierna volgde een excursie onder leiding van een specialist die de deelnemende inwoners meer 

heeft verteld over de effecten van een bloemrijke vegetatie. Wat kun je er allemaal zien? Waar is 

het goed voor? En wat is de gedachte achter een andere vorm van beheer? 

Na afloop van de excursie is opnieuw een aantal vragen gesteld aan inwoners die deel hebben 

genomen. Hiermee wilden we meten of de perceptie van een extensief beheer na het ontvangen 

van extra informatie over het hoe en waarom is veranderd.  

 

Een overzicht van de vragen die is gesteld aan mensen die deel hebben genomen aan de excursie 

is opgenomen in de bijlage van dit verslag. Onderstaand volgt een samenvatting van de 

resultaten van het enquêteonderzoek.  

Resultaten enquêteonderzoek 
In totaal is de buurtexcursie bijgewoond door 16 inwoners uit Kortgene. De enquête die 

voorafgaand aan de buurtexcursie is uitgestuurd is in totaal twaalf keer ingevuld. Doel van deze 

enquête was om in kaart te brengen wat het algemene beeld is van inwoners over de gazons in 

hun woonomgeving. Wat opvalt is dat 50% van de respondenten aangeeft hier eigenlijk (nog) 

geen mening over te hebben. Wel is het zo dat zij de aanwezigheid van gazon belangrijk vinden.  

Vervolgens zijn respondenten bevraagd naar hoe zij de gazons in hun woonomgeving zouden 

omschrijven. Iets meer dan 40% van de respondenten geeft daarbij aan dat zij de gazons als 

eentonig zouden omschrijven. Er zijn ook drie respondenten die aangeven dat ze de gazons 

gevarieerd, mooi en rijk aan verschillende soorten planten vinden. Het kan zo zijn dat de 

respondenten hierbij refereren aan het speelgazon dat grenst aan het nieuwbouwproject ‘De 

Kroon van Kortgene’. Hierbij geven respondenten wel aan dat zij het belangrijk vinden dat het 

beheer van gazons in algemene zin goed op orde moet zijn. Dat de paden langs de tuinen goed 

bijgehouden moeten worden en dat er geen algemene verloedering van het gazon mag zijn. 
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Ook is aan respondenten gevraagd of het hen is opgevallen dat het beheer van bermen, dijken 

en bepaalde gazons is veranderd, en zo ja, wat hen dan precies is opgevallen. Iets meer dan 60% 

van de respondenten geeft aan dat dit het geval is. Hen valt voornamelijk op dat het beheer van 

dijken en bermen is veranderd. Zij onderbouwen deze ‘ja’ doorgaans positief met woorden als: 

“meer ruimte voor wilde planten”, “Te lang gras, andere planten zie je niet meer en dat vind ik 

jammer”, “Er wordt minder gemaaid. Hierdoor wel meer bloeiende planten e.d. wat weer goed is 

voor vlinders, bijen e.d.”.  

Ook is aan respondenten de vraag gesteld “Als u vrije tijd spendeert in uw woonomgeving, op wat 

voor gazon zou u dat het liefste doen?”. 50% van de respondenten antwoordt dit het liefste te 

doen op een strak gemaaid gazon met een rand waarin veel verschillende soorten bloemen, 

grassen en kruiden staan. Op de tweede plaats (25%) volgt een wild gazon met een duidelijk 

gemarkeerd (kort gemaaid) pad, waarin veel verschillende soorten bloemen, grassen en kruiden 

staan. De functie waarvoor respondenten uit deze enquête de publieke gazons in hun omgeving 

het meeste gebruiken is om tot rust te komen, te zitten op een bankje of voor het maken van een 

wandeling.  

Aan respondenten is tevens de vraag gesteld of zij functies konden benoemen die zij graag toe 

zouden willen voegen aan (bestaande) publieke gazons. De voorkeur van respondenten ligt 

binnen dit kader bij het plaatsen van insectenhotels (50%) en het aanleggen van (natuurlijke) 

speelelementen voor kinderen (41%). Overigens geven vier van de twaalf respondenten aan dat 

de sleutel hem hierbij zit in variëteit tussen de verschillende gazons en zou men graag aan de 

randen van de gazons meer inheemse bomen zien. Daarnaast wordt door 91% van de 

respondenten aangegeven dat zij graag meer insecten zoals vlinders en bijen te willen zien op de 

gazons in hun woonomgeving. Een zelfde percentage is van mening dat het belangrijk is dat de 

gemeente zich inzet voor het versterken van de biodiversiteit.  

Enquêteresultaten na afloop van de buurtexcursie 
Om te meten of de buurtexcursie iets heeft bijgedragen aan een ander beeld over publieke 

gazons is na afloop van de excursie wederom een vragenlijst verstuurd aan mensen die 

deelnamen aan de excursie. Het totale aantal respondenten die deze vragenlijst heeft ingevuld is 

9.  

In de eerste plaats is aan hen gevraagd hoe zij de inhoud van de excursie zouden beoordelen. 

90% van respondenten antwoordde hier met: “Relevant. Ik heb kennis opgedaan over de (lokale) 

flora en fauna en weet nu meer over het extensieve beheer van gazons.”. Vervolgens is aan hen 

gevraagd wat hen het meest is bijgebleven van de excursie. Een greep uit de reacties van 

respondenten:  

- “Dat de natuur in de directe omgeving veelzijdiger is dan verwacht. De samenhang van de 

flora en fauna.”  

- “Dat het beste is om het onderhoud te variëren. Dus afwisselend kort maaien en langer 

laten groeien. Ook sommige stukken kort en andere stukken weer lang.”  

- “De mooie wilde planten in de woonomgeving.”  

- “Wat er allemaal staat. Met andere ogen kijk ik nu  naar de omgeving.” 

Vervolgens is aan respondenten de vraag gesteld of zij zouden kunnen beschrijven hoe het ideale 

gazon er voor hen uit ziet:  

- “Gazon met gemaaide paden en plekken om bijvoorbeeld te picknicken.” 
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- “Delen met hoog gras en natuurlijk bloeiende planten voor insecten e.d. afgewisseld met 

stukken kort gemaaid als speelvelden of met bijvoorbeeld een picknick tafel zodat 

mensen er kunnen zitten. Deze kort gemaaide delen verbinden met paden die 

onderhouden worden. Hierdoor vinden buurtbewoners het fijn er te verblijven en 

behoud je draagvlak voor extensief beheer. Ook al hebben bewoners dan bijvoorbeeld 

meer last van onkruid dat in hun tuin waait.” 

- “Gazon met strook voor wilde planten.” 

- “Minimaal maaibeleid maar wel met speelse wandelpaden en mogelijkheid erop te 

spelen/picknicken.” 

Ook is aan respondenten gevraagd of zij, met de extra kennis die zij tijdens de excursie hebben 

opgedaan over de lokale gazons, voorstander zijn geworden van een extensief beheer. Hierop 

antwoordt 62% van de respondenten dat er wat hen betreft zoveel mogelijk gazons op een 

extensieve manier worden beheerd. 25% antwoordt: “Ja. Waar het kan mogen van mij zoveel 

mogelijk gazons op een extensieve manier beherd worden. Dit mag echter niet ten koste gaan 

van de publieke functie.”. Een respondent geeft aan graag een mix te willen zien van extensief 

beheerde stukken en strak gemaaide gazons.  

De laatste vraag die aan respondenten is gesteld in het kader van deze enquête is of zij vaker op 

een soortgelijke manier betrokken zouden willen worden bij onderwerpen die op hun buurt of 

woonomgeving van toepassing zijn. Iets meer dan 66% antwoordt op deze vraag met ‘ja’. Iets 

meer dan 30% geeft aan hier geen mening over te hebben.  

1. Foto’s 
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Conclusie 
Op basis van het tweedelige enquêteonderzoek is het mogelijk om voorzichtig te concluderen dat 

er onder inwoners uit Kortgene draagvlak is voor extensief beheer van gazons, zolang deze 

gazons maar toegankelijk blijven en iets bijdragen aan de algemene leefbaarheid van de buurt, 

zodat inwoners het fijn vinden om er te verblijven en kinderen ruimte houden om er te spelen. 

Ook laten de opgehaalde enquêteresultaten een positief beeld zien over het effect van meer 

achtergrondinformatie over (en betrokken worden bij) het onderwerp extensief beheer van 

publieke gazons en de mening van inwoners hierover.  

Bijlage 1, de uitnodiging voor de excursie 
Beste heer/mevrouw, 

Wat groeit en bloeit er allemaal op de gazons in uw buurt? Graag nodigen wij u uit om samen met 

ons op ontdekkingstocht door uw buurt te gaan op donderdagavond 8 juli aanstaande.  

Aanleiding 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland en IVN Natuureducatie doen momenteel in verschillende 

Zeeuwse gemeenten onderzoek naar het effect van minder maaien (extensief beheer) van gazons. 

De aanname is dat een extensief beheer enerzijds bij kan dragen aan meer biodiversiteit en 

anderzijds een milieu-, en klimaatvriendelijk alternatief is voor de traditionele manier van maaien. 

Een van de onderdelen uit dit onderzoek gaat over de mening van u als inwoner. Hoe kijkt u aan 

tegen een extensief beheerd gazon? Vindt u dit mooi, of juist niet? Wat zouden functies kunnen zijn 

van een extensief beheerd gazon, wat zou u als inwoner daar graag willen doen? In het kader van dit 

onderzoek nemen wij u graag mee op excursie langs een aantal gazons in uw buurt.   
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Buurtexcursie  

Op donderdagavond 8 juli organiseert IVN Natuureducatie een excursie door uw wijk. Onder leiding 

van een expert bezoeken we verschillende gazons. Wist u bijvoorbeeld dat op sommige gazons meer 

dan 80 verschillende soorten planten groeien? Tijdens de excursie komt u daar alles over te weten. In 

het kader van het onderzoek vragen we u om voorafgaand aan de excursie een korte vragenlijst in te 

vullen. Ook aan het eind zullen we u een aantal korte vragen stellen. De resultaten van deze vragen 

zullen worden opgenomen in een eindverslag dat wordt aangeboden aan de deelnemende Zeeuwse 

Gemeenten en aan de Provincie Zeeland.  

Programma 

19:15 Inloop 

19:30  Start excursie bij het gazon aan de Stadpolderlaan grenzend aan Camping Annahoeve. Korte 

inleiding en introductie door expert Eric Mahieu 

20:00 Vervolg excursie naar locatie twee en drie 

20:55 Zelf op zoek naar verschillende soorten  

21:15 Einde excursie bij het speelgazon naast nieuwbouwproject ‘De Kroon van Kortgene’ 

Praktische informatie en aanmelden 

De excursie bestaat uit een wandeling van maximaal 1 kilometer en is ook toegankelijk voor mensen 

die minder ter been zijn. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: a.calon@ivn.nl  

Voor de start van de excursie krijgt u een korte vragenlijst opgestuurd per mail. In het kader van het 

onderzoek willen wij u vragen om deze voorafgaand aan de excursie in te vullen.  

Graag zien wij u op 8 juli aanstaande.  

Groet! 

Anke Calon 

IVN Natuureducatie  

Tel. 06 58 93 03 36 

E-mail: a.calon@ivn.nl  

 

Route en programma buurtexcursie voor inwoners van Kortgene 

Op 8 juli aanstaande worden buurtbewoners uit Kortgene uitgenodigd om door de wijk op 

excursie te gaan langs verschillende gazons. De bedoeling van de excursie is dat we verschillende 

gazons met elkaar gaan vergelijken en dat een expert (Eric Mahieu) meer vertelt over wat er in de 

gazons allemaal te zien is aan soorten en aan insecten. 

De excursie start bij het gazon naast camping Annahoeve. Vervolgens wandelen we langs het 

honden uitlaatplantsoen via de Burgemeester Schellenstraat naar het gazon grenzend aan de 

nieuwbouwwijk ‘De Kroon van Kortgene’.  

mailto:a.calon@ivn.nl
mailto:a.calon@ivn.nl


 

11 
 

 

Programma 8 juli 2021:  

19:15  – inloop  

19:30  – Start excursie, inleiding door Anke: waarom zijn we hier bij elkaar, wat gaan we doen? 

Introductie van Eric.    

- Vraag aan deelnemers: ‘hoeveel soorten denk je dat je op dit gazon ziet? 

- Uitleg Eric 

20:00 - Vervolg route naar locatie 2 

- Vraag aan deelnemers: ‘hoeveel soorten staan denk je op dit gazon?, en welke soorten 

zijn (denk je) inheems?  

- Uitleg Eric, verschil tussen in-, en uitheemse planten + voor-, en nadelen hiervan voor 

flora en fauna 

20:20 - Vervolg route via Burgemeester Schellenstraat naar het gazon dat hoort bij de Kroon 

van Kortgene 

- Vraag aan deelnemers: ‘hoeveel soorten staan denk je op dit gazon?’ en welke soorten 

zijn (denk je) inheems? 

- Wandeling door het gazon met hier en daar uitleg door Eric over soorten die we 

tegenkomen en toelichting over o.a. nut van de poelen, takkenril etc.  

20:55 - Zelf op zoek naar soorten a.d.h.v. verschillende zoekkaarten 

21:15  - Afsluiting 
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Deel 2, Inventarisatie en beheeradvies Parkje De Kroon van Kortgene  
 

Actuele situatie 
Het parkje werd aangelegd in 2019-2020, delen zijn in 2021 verder ontwikkeld. De vegetaties zijn 

ingezaaid met een bloemenmengsel waarin soorten als gele kamille, echte koekoeksbloem en 

gewone margriet. In 2021 was het bloemrijk, maar delen van de vegetatie zijn ook sterk vergrast. 

Hieronder wordt met enkele foto’s een beeld gegeven van de vegetatie zoals die in de zomer van 

2021 was.  

 

De poel in het noordelijk deel van het parkje. Er zijn veel waterplanten aanwezig zoals de Zilte 

wateranonkel (buitenring met witte bloemen) en Drijvend fonteinkruid (binnenring, rood 

aangelopen) 

 

 

Fraaie vegetatie met veel Echte koekoeksbloem (paars) en Scherpe boterbloem (geel)  
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In de laagte domineren grassen, bovenop het talud Gewone margriet 

 

 

Vegetatie met Gewone margriet (wit, hoog) Grote ratelaar (geel) en Witte klaver (wit, laag) 
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Overzicht van de inventarisatiegegevens 
Op 7-6-2021 is het hele gebied (zie onderstaand kaartje) geïnventariseerd. Daarbij zijn alle planten in 

kaart gebracht, de andere soortgroepen minder volledig. Ook van de soortgroepen vlinders, libellen  

en bijen zijn de op dat moment voorkomende soorten genoteerd. Bij de planten is de abundantie in 

Tansley vastgelegd. Bij de insecten is het aantal waargenomen insecten genoteerd. De gegevens zijn 

opgenomen in bijlage 1.  

 

Parkje de Kroon van Kortgene. Binnen het blauw gemarkeerde gebied is de inventarisatie uitgevoerd 

Evaluatie aan de hand van de inventarisatie 
Het is een schitterend parkje geworden. De zomerse bloemenrijkdom is overweldigend. De 

afwisseling tussen water, vochtige oeverbiotopen en de bloemrijke vegetatie is fraai. De meest 

noordelijke poel heeft heel licht brak water. Dat is zichtbaar aan bijvoorbeeld de Zilte wateranonkel 

in het water en de Zilte rus op de oever. Ook in de iets diepere slootjes groei Zilte rus. De uitgezaaide 

soorten als Gele kamille en Echte koekoeksbloem doen het nog goed, ze zijn talrijk aanwezig. 

Meestal is het lastig om een dergelijke bloeiende massa jarenlang in stand te houden. Er zijn ook 

plekken met veel ruige grassen, zoals Rietzwenkgras, Kropaar en Gestreepte witbol. Hier kan een 

goed maaibeheer zorgen dat de grassen zich niet verder en te koste van de bloemplanten gaan 

uitbreiden. Ook Riet en Grote lisdodde zijn aanwezig en kunnen zich al snel erg dominant gedragen, 

waardoor andere soorten weggedrukt worden. Op een paar plaatsen is het fijn om riet te hebben. 

Maar het mag zich dan niet teveel uitbreiden. Ook hier kan met een alert maaibeheer voorkomen 

worden dat het uit de hand loopt.  

Kort advies 
Er zijn enkele aandachtspunten en verbeterpunten t.a.v. de inrichting en het beheer. Ze worden hier 

kort genoemd: 

*Rondom de meest noordelijke poel ligt een houtril. Daardoor kan op die plek niet gemaaid worden 

en vestigen zich ruige groeiers als bramen, brandnetels ed. Dit is op die plek niet handig, want lastig 

te beheren en het gaat op den duur het zicht op de poel wat wegnemen. Het is beter om de ril te 

verplaatsten verplaatsen naar buitenrand van het terrein. 
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Houtril rond de poel. Hier gaan heel ruige groeiers zoals bramen en brandnetels groeien.  

 

*Delen van de vegetatie zijn behoorlijk vergrast. Met name de buitenranden en de sloot aan de 

noord en noordwestzijde. Daar zou het goed zijn om verder een verschralingsbeheer toe te passen. 

 

De uiterste noordrand is helemaal vergrast 

 

*Het gebied leent zich uitstekend voor een combinatie van verschralingsbeheer en een 

sinusmaaibeheer. Op plekken met veel ruige groeiers en grassen kan een verschralingsbeheer 

gevoerd worden, op de overige plekken een sinusmaaibeheer. Als bijlage 4 is informatie over het 

sinusmaaibeheer toegevoegd.  
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*In de meest noordelijke poel is opslag van schietwilg aanwezig. Dit kan het beste kort gehouden 

worden. Want grotere bomen zorgen voor veel bladval en dat verslechtert de waterkwaliteit.  

 

 

*Langs verschillende oevers is de Grote lisdodde aanwezig. Ook Grote lisdodde kan zich snel 

uitbreiden en andere oevervegetatie verdringen. Ook hier kan een maaibeheer (in de droge 

nazomer) nuttig zijn.  

 

Grote lisdodde langs de waterkant, oppassen dat het niet overal dominant wordt 

 

*Net al de Grote lisdodde komt ook riet op enkele plaatsen in het gebied voor. Een te snelle 

uitbreiding en dominantie kan worden voorkomen met een gericht maaibeheer. Op plekken waar dat 

ongewenst is kan het riet het beste kort gehouden worden.   



 

17 
 

Twee dichtbij gelegen gazons 
Aanvullend zijn twee meer regulier beheerde gazons op planten geïnventariseerd. Ze zijn beide 

gelegen aan de Stadspolderlaan. Het regulier gazon 1 is al een wat ouder gazon. Het heeft een 

bestendig regulier beheer. Van het regulier gazon 2 is de eindbestemming op dit moment (in ieder 

geval bij ons) nog niet helemaal duidelijk.  

 

 

 

 

Het zuidelijk veldje behorend bij gazon 1. Hier is alleen het deel geïnventariseerd dat een 

gazonbeheer heeft, dus niet de hogere vegetatie meer naar het zuiden (achterrand van het veldje op 

de foto) en ook niet de ingezaaide bloemenrand op de voorgrond 
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Het gazon op de rotonde. Op 21-6 bloeit vooral de witte klaver 

 

 

De smalle gazonstrook aan de noordzijde van gazon 1, noordelijk van de rotonde. Ook hier staat bijna 

alleen witte klaver in bloei 
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Het veldje met Regulier gazon 2 
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Een mooie populatie met aardbeiklaver in gazon 2.  

 

Evaluatie van en advies voor de gazons 
Met 21 aanwezige soorten op 21-6-2021 scoort gazon 1 gezien de oppervlakte matig, met 28 soorten 

scoort gazon 2 redelijk goed. Toch zijn er ook in gazon 1 wel doelsoorten aanwezig, zoals 

Paardenbloemstreepzaad, Dubbelkelk en Aardbeiklaver. De eerste twee soorten zullen, gezien het 

intensieve maaibeheer, weinig kansen op bloeien hebben. Aardbeiklaver kan samen met de ook 

voorkomende Gevlekte rupsklaver op invloed van strooizout duiden. Alle doelsoorten van gazon 1 

zijn ook in gazon 2 aanwezig. Daarnaast komt hier ook Knolboterbloem voor.  

In gazon 1 zijn de potenties wat minder hoog. Hier volstaat een regulier beheer. Vooral in het meest 

zuidelijke veldje zou echter met een wat extensiever maaibeheer wat winst te halen zijn. Daar zou de 

frequentie omlaag kunnen naar bijvoorbeeld maximaal 8 keer jaarlijks, waarvan de eerste snede dan 

wordt gehooid (= afgevoerd). Ook is dit veldje heel geschikt voor sinusmaaibeheer. 

In gazon 2 zijn de potenties wat hoger. Of meer natuurwaarde hier kan worden gehaald, hangt 

uiteraard wel van de eindbestemming af. Als dit veldje een groene bestemming kan houden is ook 

hier een sinusmaaibeheer goed mogelijk. Als de bestemming gazonbeheer blijft kan het aantal 

jaarlijkse maaibeurten op maximaal 8 gehouden worden waarbij de eerste snede kan worden 

gehooid. 


