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Samenvatting
In het kader van het provinciale project Ecologisch gazonbeheer is in de gemeente Hulst de
natuurwaarde van negen gazons onderzocht en vergeleken met een veldje met bloemrijk grasland
met een hooibeheer. Deze 10 proefvlaktes liggen allen in de kern Vogelwaarde. Op de negen gazons
en het bloemrijk grasland is de biodiversiteit onderzocht. De reguliere gazons worden ongeveer 25
keer jaarlijks gemaaid, terwijl het bloemrijkgrasland alleen in het najaar gehooid wordt. Onderzocht
zijn zoveel mogelijk soortgroepen. De planten zijn waarschijnlijk wel tamelijk compleet
geïnventariseerd. Van de overige groepen zijn vooral de insecten uitgebreid onderzocht. Er zijn 26
inventarisatiedagen geweest.
De gazons bleken verassend rijk aan biodiversiteit. Maar het bloemrijk grasland scoort op
biodiversiteit veel hoger dan de gazons. Het aantal aangetroffen soorten in het bloemrijk grasland
bleek veel hoger dan in de gazons, 221 tegen maximaal 117 (gazon 6) voor de gazons. Daarbij bleken
in het bloemrijke grasland ook veel meer bijzondere of zeldzame soorten aanwezig te zijn. Het aantal
soorten dat van de verschillende soortgroepen in het bloemrijk grasland aanwezig bleek te zijn was
indrukwekkend: dagvlinders 18 soorten, planten 45 (tegen 33 van het gazon 6), wantsen 18, kevers
20, bijen en wespen 24 en vliegen en muggen zelfs 58!
Bij de gazons is een analyse gemaakt van de relatie tussen oppervlakte en de soortenrijkdom.
Gemiddeld genomen loopt het aantal soorten toe met het toenemen van de oppervlakte. Het
grootste gazon (1A) heeft ook bijna het grootste aantal soorten. Het grootste gazon is bijna 10 keer
groter dan het kleinste en heeft bijna 2 keer zoveel soorten. Er is ook gekeken naar de invloed van
betreding. Bij planten is er een matige negatieve invloed van betreding zichtbaar. Hoe meer
betreding hoe minder soorten. Bij de overige soorten, met name insecten, blijkt uit onze gegevens
een niet al te duidelijke relatie. Dat kan mogelijk verklaard worden doordat betreding zowel positieve
als negatieve effecten kan hebben. Positief, omdat het structuur verhogend werkt. Er ontstaan
immers kale plekjes en looppaadjes, waar soorten die gebonden zijn aan open kale grond aan
gebonden zijn, zoals kleine planten en soorten die open grond nodig hebben om te kiemen. Tijdens
intensieve betreding worden de mobiele insecten verjaagd als er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd
op het gazon aan de gang is. Blijkbaar zijn de mobiele soorten na zo’n speelmoment ook snel weer
terug.
Vanuit het onderzoek kunnen enkele aanbevelingen geformuleerd worden. De maaifrequentie lijkt
op de meeste gazons omlaag te kunnen, zonder dat daarmee het actueel functioneren beïnvloed
wordt. Ook bij een regulier en intensief maaibeheer is het goed om enige fasering aan te brengen. In
Vogelwaarde werden vaak de meeste gazons in één keer achter elkaar gemaaid. Hier zijn veel
mogelijkheden om daar wat meer in de tijd en ruimte gefaseerd mee om te gaan. Door bijvoorbeeld
steeds wisselend randen niet mee te maaien. Er zijn interessante mogelijkheden van een combinatie
van gazonbeheer met hooibeheer. De meeste bloesem is er op de gazons vroeg in het voorjaar tot
ongeveer half juni, met vaak een piek in mei. Door dan niet te maaien krijgen bijvoorbeeld de vroeg
in het voorjaar vliegende insecten een kans zich voort te planten. Als half juni pas de eerste snede
wordt gemaaid is er vaak teveel massa om in het veld achter laten met de bedoeling om te verteren.
Door die eerste snede wel af te voeren ontstaat tegelijk ook een verschralend effect. Nadien kan dan
worden verder gegaan met een extensieve manier van gazonbeheer, waarbij er niet meer afgevoerd
wordt. Een aardige ontdekking die we deden tijdens het veldwerk is dat een degelijk onderzoek het
dragvlak voor biodiverse gazons doet stijgen. Passanten toonden belangstelling en er ontstonden
informatieve gesprekken. Wanneer mensen goed geïnformeerd worden is er vaak meer begrip voor
een natuurvriendelijker beheer.
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Inleiding
Gazons hebben de naam weinig natuurwaarde te hebben. Vaak worden gazons zo intensief gemaaid,
dat er niet veel bloemen kunnen groeien. Een deel van de mensen vindt bloemen in het gazon zelfs
ongewenst. Het past niet in het beeld. Een gazon moet er onberispelijk strak uitzien… Toch is het wel
zo dat zelfs in heel frequent gemaaide gazons wel eens wat lage en kleine bloemen kunnen bloeien.
En zeker als de maaifrequentie iets omlaag gaat, zijn er al snel madeliefjes, paardenbloemen of
andere soorten die de kop opsteken. In het najaar verschijnen er soms talrijke paddenstoelen. Er lijkt
ook een kentering in de waardering van die bloemen en paddenstoelen waarneembaar. Een
toenemend aantal mensen blijkt het meer te waarderen.
Wat is er eigenlijk bekend van de natuurwaarden van gazons? En hoe zijn die natuurwaarden te
versterken? Wie op zoek gaat naar informatie zal merken dat er weinig degelijke bronnen zijn. De
informatie is fragmentarisch en veelal anekdotisch. In Zeeland is er een project opgestart om de
natuurwaarden van gazon en de milieu impact van gazonbeheer te verbeteren (Project Ecologisch
Gazonbeheer 2021-2023). Het project wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) in samenwerking met gemeenten, waaronder de gemeente Hulst. Binnen dat kader past het
goed om een aantal gazons te onderzoeken op hun biodiversiteit. Dit is in 2021 gebeurd bij een
negental gazons in Vogelwaarde. Het verslag daarvan heeft u nu voor u.
Om de biodiversiteit in beeld te brengen zijn de gazons intensief geïnventariseerd. Om inzichtelijk te
maken hoe de natuurwaarde zich verhoudt met die van bloemrijk grasland, zijn zowel een gazon
(gazon 6) als een bloemrijk grasland (het tiende veldje dat in het onderzoek is meegenomen) met
dezelfde inventarisatietechniek en intensiteit onderzocht.
In dit verslag worden achtereenvolgens de methode van onderzoek, de onderzochte gazons, de
aangetroffen biodiversiteit, de vergelijking met het bloemrijk grasland en een samenvatting van de
resultaten beschreven en worden er voorzichtig wat aanbevelingen voor het beheer gegeven. In de
bijlagen wordt van alle gazons een overzicht van alle aangetroffen soorten getoond.

Plooirokje in een gazon in Vogelwaarde
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Methode van onderzoek
Vanaf vroeg in het voorjaar tot diep in de herfst zijn de gazons minimaal 8 maal en maximaal 23 keer
uitgebreid onderzocht op de aanwezige soorten. Alle gazons zijn geïnventariseerd op planten,
waarbij de abundantie is vastgelegd met Tansley. Bij acht van de negen gazons zijn zoveel mogelijk
soorten (uit zoveel mogelijk soortgroepen) geïnventariseerd. Bij de andere soortgroepen lag accent
op de insecten, maar soorten uit veel andere soortgroepen zijn eveneens genoteerd. In het najaar is
er op twee dagen vooral op paddenstoelen geïnventariseerd. De grens lag bij die soorten die in het
veld op naam konden worden gebracht. Daarbij is regelmatig gebruik gemaakt van de
autodeterminaties van Obsidentify en Waarneming.nl. De inventarisatieduur is bij de gazons op 3045 minuten per gazon gehouden.
Bij de vergelijking van het gazon met het bloemrijk grasland zijn twee stukken van vergelijkbare
bodemgesteldheid gekozen. Het zijn aanpalende stukken langs de Amberboomstraat in Vogelwaarde.
Het gaat om gazon 6 aan de westzijde van deze weg en een stuk bloemrijk grasland aan de oostzijde
van die weg. De methode van waarnemen en tijdsduur (gemiddeld ongeveer 45 minuten per
opname) is bij de beide terreinen gelijk gehouden. ==[
Alle gegevens zijn ingevoerd in Waarneming.nl. De in de bijlagen opgenomen overzichten van
soorten zijn vanuit Waarneming.nl geëxporteerd. De zeldzamere soorten werden met een foto als
bewijs ingevoerd. Niet alle waarnemingen zijn op moment van uitgave gevalideerd. Het kan zijn dat
er daarom nog enkele waarnemingen zullen worden aangepast. Dat zal het totaalbeeld echter niet of
heel gering beïnvloeden.
Cathy Maas nam veruit het grootste deel van de inventarisaties voor haar rekening. Zij deed alle
soortgroepen. SLZ stagiaire Jasper Beers heeft ook een aantal dagen aan diverse soortgroepen
gewerkt. Lucien Calle deed met name de planten.

Bijenorchis in gazon 2
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Beschrijving van de gazons
Er zijn 9 gazons geselecteerd die allen in de kern Vogelwaarde liggen, zie onderstaande kaart. De
gazons worden redelijk intensief beheerd door de gemeente of een aannemer in opdracht van de
gemeente. ‘s Zomers wordt het gras ongeveer 1 keer per 2 weken gemaaid. Er wordt niet afgevoerd.
Sinds de terreinen door, of in opdracht van de gemeente Hulst beheerd worden (al veel jaren), is er
niet meer gemest. Er is gekozen voor een mix aan verschillende soorten gazon, zowel wat
bodemomstandigheden als gebruik betreft. Er zijn bijvoorbeeld ook twee gazons opgenomen die
intensief als speelplek gebruikt worden, zodat mogelijk een invloed daarvan zichtbaar zou kunnen
worden.

Ligging van de gazons in de kern Vogelwaarde
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Gazon 1A

Gazon 1A is een rechthoekig stuk gazon. Het ligt lastig toegankelijk tussen de tuinen van de huizen
van de Kastanjestraat en de sportvelden in. De zuid- en oostrand bestaat uit een bosrand met hogere
bomen en struiken. De westzijde grenst aan achtertuinen. Het veldje wordt slechts weinig gebruikt.
De bodem is redelijk voedselrijk en vochtig. Na regen wordt het veld snel drassig. Het heeft
waarschijnlijk een bemestingsgeschiedenis (voormalig agrarisch gebruik?).

Zicht naar het noorden

Na een gedeeltelijke maaibeurt
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Gazon 1B

Gazon 1B ligt dichtbij gazon 1A aan de noordzijde van de Bossestraat, aan de zuidkant tegen
sportvelden aan. Het grenst aan de zuid en oostzijde en deels ook aan de westzijde aan een bosrand
met hogere bomen. De bodem is voedselarm. Hier lijkt voedselarm zand opgebracht te zijn. De
bodem is droog.

Zicht naar het oosten

Zicht naar het westen
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Gazon 2

Gazon 2 ligt in de hoek van de M.L. Dobbelaarstraat, met de M.F. Jansenstraat. Het grenst aan de
zuid- en westzijde aan een bosrand aan de noord en westzijde aan de genoemde straten, waarbij er
aan de randen een rij bomen staat. De bodem is redelijk voedselarm, maar oogt wat dichtgeslibd. Na
een regenbui is de bovenlaag al snel drassig.

Zicht naar het noorden

Rozet van een bijenorchis
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Gazon 3

Gazon 3 ligt rond het dorpscentrum, aan de zuid- en westzijde van het gebouw in de
Populierenstraat. Aan de zuidzijde grenst het aan de straat waarvan de zuidzijde begrensd wordt
door hogere bomen. Zodoende ligt dit stuk regelmatig in de schaduw. In de noordpunt van het
westelijk deel staan twee solitaire berken, aan de westrand staan 3 halfwas linden. Aan de zuid en
westzijde is er een lage ligusterhaag. De bodem bestaat uit voedselarm zand, dat is opgebracht. De
bodem is tamelijk droog.
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Gazon 4

Gazon 4 ligt aan de oostzijde naast de basisschool de Schakel en wordt door de kinderen van de
school ook intensief gebruikt om op te sporten en te spelen. Er is een trapveldje en er staan
verschillende speeltoestellen. De bodem is matig voedselrijk en iets vochtig. Door het intensieve
gebruik zijn er wat kale plekjes, loopspoortjes ed. Het veld is deels begroeid met halfwas platanen.
De oost en noordrand grenst aan een bosrand met veel struweel, de west en zuidzijde grenst aan het
schoolplein en het parkeerplein.
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Gazon 5

Gazon 5 ligt aan de noordoostrand van Vogelwaarde aan de oostzijde van de Amberboomstraat. Het
is een smalle en langgerekte berm van die straat. Aan de oostzijde grenst de strook aan een
watervoerende sloot en daarnaast akkerland. Er is geen beplanting aanwezig, ook niet aangrenzend.
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Gazon 6

Gazon 6 Ligt tussen de Amberboomstraat en de waterpartij aan de Elzenstraat. Er staan jonge
platanen. De bodem is voedselarm en tamelijk droog. De heuvel die aan de zuidzijde tegen het gazon
aan ligt is niet meegenomen in het onderzoek.
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Gazon 7

Gazon 7 ligt aan de noordzijde van de Olmenstraat. Aan de noordzijde en deels aan de oostzijde
grenst het gazon aan een bosje. De wetzijde aan een moestuincomplex. Het zuidelijk deel ligt
ingeklemd tussen de huizen van de Olmenstraat. Er staan halfwas platanen. De bodem is redelijk
voedselrijk en matig vochtig. Er zijn delen met een weinig doorlatende bodem, waar het snel drassig
is. Het veldje wordt matig intensief gebruikt door spelende kinderen.
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Gazon 8

Gazon 8 betreft de grasmat van de speeltuin in de Wilgenstraat. Er is een trapveldje en er zijn
speeltoestellen. Het veld wordt redelijk intensief gebruikt door kinderen. Er zijn wat open plekken en
looppaadjes in de vegetatie. Er staan halfwas platanen. De bodem is redelijk voedselrijk en tamelijk
droog.
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Overzicht van de resultaten

Volledigheid

Aantal overige soorten

Aantal planten

Aantal Soorten

Aantal waarnemingen

Aantal keer bezocht

Oppervlakte, m2.

Een overzicht van alle aangetroffen soorten is gegeven in de bijlagen. Bij wijze van illustratie is van
een locatie ook een overzicht van alle waarnemingen gegeven (gazon 8). In onderstaande tabel
wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte van de terreinen, het aantal keer dat er (uitgebreid)
geïnventariseerd is, het totaal aantal waarnemingen, het totaal aantal aangetroffen soorten, het
totaal aantal aanwezige planten, en het totaal aantal aangetroffen overige soorten (niet planten). Tot
slot een indicatie van de volledigheid van de inventarisaties. Van planten wordt het aantal
aangetroffen soorten apart gegeven, omdat van de planten er een goed beeld van alle aanwezige
soorten is. Dat is daarmee een veel harder gegeven dan van de meeste andere soortgroepen.

Gazon 1A
3666
10
235
115
34
81 Compleet
Gazon 1B
1268
4
35
29
19
10 Vooral planten, andere heel beperkt
Gazon 2
762
14
266
104
30
74 Compleet
Gazon 3
381
8
129
64
16
48 Compleet
Gazon 4
2045
14
239
90
25
65 Compleet
Gazon 5
1233
13
240
109
30
79 Compleet
Gazon 6
1848
15
266
117
33
84 Compleet
Gazon 7
1750
13
237
102
37
65 Compleet
Gazon 8
2690
13
240
74
34
40 Compleet
Tabel: Overzicht van oppervlakte, inventarisatie-inspanning en resultaten
Opmerkelijk is dat zowel het aantal waarnemingen als waargenomen soorten hoog lijkt. Het is in
ieder geval een stuk hoger dan we vooraf hadden ingeschat. Wie had vooraf gedacht dat in het
smalle strookje gazon (6) in totaal 117 soorten aangetroffen zouden kunnen worden? In de gazons
blijken ook zeldzamere soorten aanwezig te zijn, zoals Bont verfdrupje, Paardenbloemstreepzaad, of
Bijenorchis. Maar het zijn niet alleen de zeldzame soorten die gewicht in de schaal leggen.

Bont verfdrupje op gazon 4, foto Cathy Maas
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Invloed van het aantal inventarisaties op het soortentotaal
Het is uiteraard ook nuttig om het aantal waargenomen soorten per gazon af te zetten tegen het
aantal keer dat er geinventariseerd is. De verwachting is daarbij dat er een positieve correlatie zou
kunnen worden aangetoond. Immers, met elke keer dat je ergens inventariseert, is er weer een kans
op nieuwe soorten. Voor onderstaande diagram is een selectie van de acht gazons gebruikt die
volledig zijn geinventariseerd. Daarbij zijn hier alleen de volledige inventarisaties meegerekend, niet
de kortere bezoeken waarbij er slechts weing soorten zijn genoteerd. In onderstaande diagram is het
aantal aangetroffen soorten gedeeld door 10.
Gek genoeg blijkt er niet zo’n duidelijk verband. Weliswaar heeft het terrein dat het minste werd
geinventariseerd (gazon 3, dat werd 8 keer bezocht met 64 soorten) de minste soorten en het terrein
dat het vaakst werd geinventariseerd (gazon 6, 15 keer bezocht met 117 soorten) de meeste, maar
als gazon 3 buiten beschouwing gelaten wordt, verloopt de getoonde lijn van soortenaantallen
tamelijk grillig en is er nog amper een groter aantal soorten bij een toenemend aantal bezoeken.
Blijkbaar is het aantal inventarisatie niet van doorslaggevend belang voor het aantal vastgestelde
soorten en zijn andere factoren (zoals grootte) belangrijker. Als een gazon 10 keer volledig
geinventariseerd is neemt het aantal extra soorten bij extra inventarisaties nog maar langzaam toe.
Hieruit blijkt dat 10 keer volledig inventariseren in het groeiseizoen al een tamelijk volledig beeld
geeft van de biodiversiteit. Als we het positief zouden bekijken zou geconcludeerd kunnen worden
dat de gazons die gemiddeld minder scoorden met soortenrijkom, gemiddeld toch evenveel bezocht
zijn.

Relatie aantal inventarisaties/aantal aangetroffen soorten
Aantal soorten = x 1/10
16
14
12

11,5

11,7
10,9

10

10,4

10,2

9
8
6

7,4
6,4

4
2
0
Gazon 3

Gazon 1A

Gazon 5

Gazon 7

Aantal keer bezocht

Gazon 8

Gazon 2

Gazon 4

Gazon 6

Aantal Soorten
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Grootte van de gazons
Het is interessant om de het aantal aangetroffen soorten per terrein af te zetten tegen de
oppervlakte van de terreinen en de inventarisatie-inspanning. In onderstaande diagram is van de
acht gazons waar een volledige inventarisatie heeft plaatsgevonden, de oppervlakte afgezet tegen
het aantal aangetroffen soorten. Daarbij zijn de gazons oplopend gesorteerd naar hun grootte. In de
diagram is de oppervlakte in m2 gedeeld door 10 (zodat de lijnen dicht bij elkaar komen). Gazon 3
heeft de kleinste oppervlakte en ook het kleinste aantal aangetroffen soorten. Gemiddeld genomen
loopt het aantal soorten toe met het toenemen van de oppervlakte. Het grootste gazon (1A) heeft
ook bijna het grootste aantal soorten. Het grootste gazon is bijna 10 keer groter dan het kleinste en
heeft bijna 2 keer zoveel soorten.

Relatie oppervlakte/aantal aangetroffen
soorten
Oppervlakte = m2 x 10
400
300
200
100
0

Gazon 3 Gazon 2 Gazon 5 Gazon 7 Gazon 6 Gazon 4 Gazon 8 Gazon 1A
Oppervlakte

Aantal Soorten

Bij de planten is de relatie nog duidelijker. Hier zijn alle gazons gebruikt, omdat van alle gazons
volledige lijsten aanwezig zijn. In de diagram is de oppervlakte in m2 gedeeld door 100. Het kleinste
gazon heeft de minste soorten. Het grootste gazon hoort bij de top 4 wat plantenrijkdom betreft.
Vier van de vijf gazons tot en met 30 plantensoorten behoren tot de kleinere gazons. Vier van de vijf
gazons met meer dan 30 soorten behoren tot de grotere gazons.

Relatie oppervlakte/aantal plantensoorten
Oppervlakte = m2 x 100
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gazon 3 Gazon 2 Gazon 5 Gazon 1B Gazon 7 Gazon 6 Gazon 4 Gazon 8 Gazon
1A
Oppervlakte

Aantal planten

19

Betreding en Biodiversiteit
Wat functionaliteit of het gebruik van de gazons in Vogelwaarde betreft is er vooral een gradatie in
de intensiteit van betreding. Van vrijwel geen betreding zoals gazon 1A, gazons waar af en toe een
keer iemand die een hond uitlaat zoals 2, gazons die weinig betreden worden zoals 3, 5 en 6, tot
intensief betreden, zoals 7 en 8, waar jongeren regelmatig rondhangen en een balletje trappen en
zeer intensief betreden gazons zoals 4 bij het JOB, die als speelveld dagelijks langdurig gebruikt
wordt. Het is interessant om te zien of de betredingsdruk invloed heeft op de aangetroffen
biodiversiteit. Daarvoor is de mate van betreding per gazon ingeschat op een schaal van 1-10, zie
onderstaande tabel. Hierin zijn de gazons oplopend gesorteerd naar de ingeschatte mate van
betreding. Gazon 1B is gezien het beperkte aantal gegevens buiten beschouwing gelaten.

Gazon
Gazon 1A
Gazon 2
Gazon 3
Gazon 5
Gazon 6
Gazon 8
Gazon 7
Gazon 4

Mate van
betreding
1
2
3
4
5
6
7
10

In onderstaande grafiek is de mate van betreding afgezet tegen het aantal aangetroffen soorten
planten. Het aantal soorten planten is in de grafiek gedeeld door 10.

Relatie mate van betreding/aantal soorten
planten
Aantal soorten planten = x 1/10
12
10
8
6
4
2
0
Gazon 1A Gazon 2

Gazon 3

Gazon 5

Mate van betreding

Gazon 6

Gazon 8

Gazon 7

Gazon 4

Aantal soorten planten

De hoeveelheid aanwezige soorten planten blijkt iets minder bij een intensiever betreden gazon.
Vooral de beide uitersten geven een duidelijk beeld. Bij de grote middengroep heeft betreding
weinig invloed op het aantal soorten planten.
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Intensief betreden gazon, met veel open getrapte delen

In onderstaande grafiek is de mate van betreding afgezet tegen het aantal aangetroffen overige
soorten, het betreft voor het overgrote deel insecten. Het aantal overige soorten is in de grafiek
gedeeld door 10.

Relatie mate van betreding/aantal overige
soorten (m.n. insecten)
Aantal overige soorten = x 1/10
12
10
8
6
4
2
0
Gazon 1A Gazon 2

Gazon 3

Gazon 5

Mate van betreding

Gazon 6

Gazon 8

Gazon 7

Gazon 4

Aantal overige soorten

Bij de overige soorten heeft de mate van betreding wel enige invloed, al is deze ook niet heel sterk.

Een vergelijking met bloemrijk grasland
De natuurwaarde van een (extensief beheerd) gazon kan aanzienlijk zijn. Maar hoe verhoudt deze
zich met de natuurwaarde van een vergelijkbaar stuk bloemrijk grasland? Om de proef op de som te
nemen is een gazon met een aanpalend stuk bloemrijk grasland vergeleken. Het betreft gazon 6 en
het bloemrijke grasland in de Amberboomstraat. De beide stukken hebben vergelijkbare
bodemomstandigheden. Gazon 6 ligt westelijk van de Amberboomstaat en is eerder al beschreven.
Het bloemrijke grasland ligt oostelijk van de Amberboomstraat. Het heeft al meerdere jaren een
extensief hooibeheer. Het terrein wordt in de nazomer één keer gemaaid en gehooid. In een deel van
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het bloemrijk grasland zijn jonge hoogstamfruitbomen aanwezig. Beide terreinen werden 15 keer,
meestal op dezelfde dagen en direct na elkaar geïnventariseerd op zoveel mogelijk soorten, waarbij
de besteedde tijd ongeveer 45 minuten per locatie was.

Nazomerbeeld van het bloemrijk grasland met o.a. veel Grote ratelaar, Kropaar en Glanshaver
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In het vroege voorjaar lijkt het gazon wat biodiversiteit (verscheidenheid aan soorten) nog een
voorsprong te hebben. Dat komt omdat al heel vroeg in het voorjaar in het gazon veel kleine
bloemetjes staan te bloeien zoals Madeliefje, Paardenbloem, Grote ereprijs, Vroegeling, Kleine
veldkers ed. Op zonnige dagen vliegen daar al de eerste insecten.
Het bloemrijke grasland stond er tot ergens eind april nog tamelijk kaal bij. Dat werd veroorzaakt
doordat na de hooibeurt in het voorgaande najaar in de winter vooral de grassen nog zijn gegroeid.
In het voorjaar wordt de vegetatie dan gedomineerd door grassen en er zijn nog maar heel weinig
bloemen. Vanaf mei keerde de situatie zich echter duidelijk in het voordeel van het bloemrijke
grasland toen zich daar een massale bloei ontwikkelde van veel soorten. Deze bloemen trokken heel
veel insecten. Maar ook in de grazige vegetatie met veel meer biomassa vonden veel soorten
insecten rust- en schuilplekken.

Gazon 6
Bloemrijk
grasland
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3035

15
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266
647

117
221

33
45

Volledigheid

Aantal overige soorten

Aantal planten

Aantal Soorten

Aantal waarnemingen

Aantal keer bezocht

Oppervlakte, m2.

Uiteindelijk (jaarrond) is het aantal aangetroffen soorten in het bloemrijk grasland veel hoger dan in
het gazon, 221 tegen 117 voor het gazon. Daarbij bleken in het bloemrijke grasland ook veel meer
bijzondere of zeldzame soorten aanwezig te zijn. Sommige zoals de Zuidelijk heidelibel zijn toevallige
bezoekers. Maar soorten als de Klaverwespvlinder (eitjes afzettend), Moerassprinkhaan,
Kleefkruidschildwants en Groene kruidenboktor kunnen heel goed lokale populaties hebben. Het
aantal soorten dat van de verschillende soortgroepen in het bloemrijk grasland aanwezig bleek te zijn
was indrukwekkend: dagvlinders 18 soorten, planten 45 (tegen 33 van het gazon 6), wantsen 18,
kevers 20, bijen en wespen 24 en vliegen en muggen zelfs 58!

84 Compleet
176 Compleet
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Klaverwespvlinder, foto Cathy Maas

Groene kruidenboktor, foto Cathy Maas
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Conclusies en aanbevelingen
Na slechts één jaar monitoren van gazons in Vogelwaarde begint zich een eerste beeld te vormen. De
dataset is nog relatief klein. Tezamen met de rapportages vanuit de andere Zeeuwse gemeenten
wordt het beeld echter geleidelijk aan scherper. Op basis van de eerste bevindingen in Vogelwaarde
kunnen toch al voorzichtig wat eerste conclusies getrokken worden:
*De vergelijking tussen een regulier gazon en het bloemrijk grasland valt heel duidelijk in het
voordeel uit van het bloemrijk grasland. Zowel het aantal soorten planten, soorten dieren als ook het
aantal zeldzamere soorten is in het bloemrijk grasland een stuk hoger dan in het gazon. Ecologisch
gezien lijkt het dan ook heel gunstig als gazons kunnen worden omgezet in bloemrijk grasland.
*Bij de gazons is de aanwezige aangetroffen biodiversiteit afgezet tegen de inventarisatieinspanning, de grootte van de terreinen en de betredingsdruk. Uiteraard neemt het aantal
waargenomen soorten toe met het aantal keer dat er geïnventariseerd wordt. Maar boven de tien
inventarisaties lijkt het aantal aangetroffen soorten amper nog toe te nemen. Een toenemende
grootte van de gazons heeft een bescheiden positief effect op het aantal aanwezig soorten, met
name bij de planten. Betreding heeft eveneens een matige negatieve invloed op de biodiversiteit. Bij
planten is deze relatie amper zichtbaar. Bij insecten is die wat duidelijker.
*Niet meegenomen in dit onderzoek is het effect van de omgeving op de biodiversiteit in de gazons.
Heeft de aanwezigheid van een bloemrijke omgeving, met veel landschappelijke elementen een
meetbaar effect op de gazons? Dat is een mooie vraag om bij een vervolg onderzoek op te pakken.
*Als een gazon gemaaid wordt zijn in één klap alle bloemen weg. Na één of twee dagen beginnen de
eerste bloemen alweer terug te keren en na een week is er vaak alweer een hele massa terug. Het
gegeven dat er enkele dagen nagenoeg geen voedsel voor de insecten beschikbaar is, is voor de
soorten die minder mobiel zijn een probleem. Solitaire bijen hebben vanuit hun nestjes slechts een
actieradius van maximaal enkele honderden meters. Daarom is het ook bij een regulier en intensief
maaibeheer goed om enige fasering aan te brengen. Ook in Vogelwaarde werden vaak de meeste
gazons in één keer achter elkaar gemaaid. Hier zijn veel mogelijkheden om daar wat meer in de tijd
en ruimte gefaseerd mee om te gaan. Door bijvoorbeeld steeds wisselend randen niet mee te
maaien.
*De maaifrequentie lijkt op de meeste gazons omlaag te kunnen, zonder dat daarmee het actueel
functioneren beïnvloed wordt. De gazons worden ’s zomers gemiddeld eens per twee weken
gemaaid. Zeker op de drogere gazons (1B, 3 en 5) staat er dan nog maar weinig biomassa. Dat is
zonde van de natuurwaarde en ook zonde van de energie en de kosten. Op deze gazons kan de
maaifrequentie waarschijnlijk zonder problemen zakken naar zes keer/jaar. Op de andere gazons kan
deze zakken naar 8 keer/jaar.
*Wanneer er niet helemaal op een beheer van bloemrijk grasland overgestapt kan worden, zijn er
nog interessante mogelijkheden van een combinatie van gazonbeheer met hooibeheer. De meeste
bloesem is er op de gazons vroeg in het voorjaar tot ongeveer half juni, met vaak een echte piek in
mei. Dan is er ook de meeste productie van biomassa. Omdat het zonde is om juist dan te maaien is
er sinds enkele jaren een internationale actie onder de naam “Maai mei niet”. Door dan niet te
maaien krijgen bijvoorbeeld de vroeg in het voorjaar vliegende insecten een kans zich voort te
planten. Als half juni pas de eerste snede wordt gemaaid is er vaak teveel massa om in het veld
achter laten met de bedoeling om te verteren. Door die eerste snede wel af te voeren snijdt het mes
aan twee kanten, want dan ontstaat tegelijk ook een verschralend effect. Nadien kan dan worden
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verder gegaan met een extensieve of natuurvriendelijke manier van gazonbeheer, waarbij er niet
meer afgevoerd wordt.
*Hoewel de monitoring op deze gazons in Vogelwaarde intensief is geweest is dit de eerste keer dat
dit op deze manier uitgevoerd is. De conclusies en aanbevelingen die hier geformuleerd zijn moeten
daarom met de nodige voorzichtigheid worden betracht. Daarbij is gazon 1B te weinig intensief
onderzocht. Het lijkt dus heel nuttig om vervolgonderzoek te kunnen doen. Dat kan eventueel in een
aangepaste vorm.
*Op zichzelf blijkt het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, waarbij er frequent en langdurig op de
gazons geïnventariseerd wordt, het draagvlak voor natuurvriendelijk beheer te bevorderen. Het
gegeven dat er veel contact is met wandelaars en daarbij veel informatieve gesprekjes gevoerd
worden helpt. Het begint vaak met de vraag, wat doet u daar, of bent u iets kwijt? Wanneer mensen
goed geïnformeerd worden is er vaak meer begrip voor een natuurvriendelijker beheer. Wanneer de
wandelaars dan op mooie bloemen of insecten gewezen worden springt er vaak een vonk van
enthousiasme over…
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