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Inleiding 
Hoewel het project bij enkele gemeenten al enkele jaren heeft proefgedraaid, is 2021 het eerste jaar 

geweest van het driejarige provinciale project. In 2021 hebben zes gemeenten geparticipeerd en er is 

op zes items onderzoek gedaan. Een overzicht van wat per gemeente is gedaan wordt in onderstaand 

overzicht gegeven. Het onderzoek naar biodiversiteit is uitgevoerd in 3 vegetatietypen; regulier 

gazon (bij vijf gemeenten), extensief gazon (in Goes, 2 plots) en bloemrijk grasland (3 gemeenten). 

Daarbij werden de resultaten tussen de verschillende typen vergeleken. Een onderzoek naar de 

verschillende beheervormen van gazon werd uitgevoerd in Tholen. Daar werd ook een inventarisatie 

naar de belevingswaarden van de verschillende beheervormen bij professioneel betrokkenen 

uitgevoerd. Ook een aantal percelen met sinusmaaibeheer zijn in Goes geïnventariseerd. Een 

onderzoek naar het draagvlak voor bloemrijk gazon en bloemrijke vegetaties is uitgevoerd in Noord- 

Beveland. Een onderzoek naar de functies van gazon en welke omgevormd zouden kunnen worden 

naar extensievere vormen is uitgevoerd in Borsele.  

 

  Onderzoek 
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  Biodiversiteit Beheer Biodiversiteit Biodiversiteit       

Tholen Ja, 13 plots Ja       Ja   

Noord-
Beveland 

Ja, 2 plots      Ja, 1 plot   Ja   

Goes Ja,  2 plots   Ja, 2 plots  Ja, 4 plots Ja     

Borsele 
 

          Ja 

Terneuzen Ja, 1 plot    Ja, 1 plot  Ja, 1 plot       

Hulst Ja, 8 plots      Ja, 1 plot       

Tabel 1, overzicht van uitgevoerd onderzoek per gemeente 

 

Deelnemers 
Het grootste deel van het monitoringswerk werd uitgevoerd door SLZ. Op diverse onderdelen 

hebben anders organisaties en personen een grote bijdrage geleverd. De gemeenten Borsele voerde 

de analyse van de functies van het gazon zelf uit. De studie naar de verschillende mogelijkheden in 

het beheer van de gazons heeft de gemeente Tholen uitgevoerd, waarbij de veldopnames werden 

uitgevoerd door de Natuurvereniging Tholen. De verwerking van alle gegevens tot een verslag heeft 

natuurvrijwilligers Wim de Vries uitgevoerd. Ook in Goes hebben vrijwilligers waarnemingen in de 

terreinen gedaan. In Hulst, op de locatie in Vogelwaarde heeft één vrijwilligster, Cathy Maas, zelfs 

een giga-inspanning geleverd, door alle negen de proefvlakjes daar zeer frequent op alle 

soortgroepen te inventariseren. Het onderzoek naar het draagvlak van bloemrijkere vegetaties in 

Noord-Beveland werd uitgevoerd door het IVN.  
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Typen vegetatie 
Er bestaat een hele gradatie aan beheervormen, van zeer intensief gazon tot een sinusmaaibeheer. 

Lastig is dat al deze vormen niet goed beschreven zijn en ook geen naam hebben. Om enig overzicht 

te behouden zijn al die typen tot een aantal hoofdtypen gegroepeerd en van een naam voorzien.  

De traditionele beheervorm van gazon is erg intensief. Er wordt bijna wekelijks gemaaid, er wordt 

regelmatig kunstmest gestrooid en onkruiden bestreden. Het wordt periodiek geverticuteerd, als er 

teveel mossen in staan. Een “onberispelijk” gazon heeft alleen kort gesneden grassprietjes, geen 

kruiden erin. Dit type gazon komt alleen nog bij particulieren voor, omdat overheden geen 

bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het wordt hier Gangbaar gazon particulieren genoemd. De grasmat 

van sportvelden komt hier dicht bij. 

Omdat gemeenten en andere overheden geen chemische bestrijding meer gebruiken en doorgaans 

ook niet meer met kunstmest werken, zien de gemeentelijke gazons, hoewel ze toch ook heel 

intensief gemaaid worden, er al heel anders uit. We noemen deze gazons: Gangbaar gazon 

gemeenten.  

Verschillende gemeenten en andere overheden voeren daarbij in toenemende mate een minder 

intensief maaibeheer op de gazons uit, zonder dat daarmee de functie en het beeld al te ingrijpend 

verandert. We noemen deze gazons Extensiever gazon gemeenten. 

Bij een Extensief gazonbeheer daalt het aantal maaibeurten maximaal, maar wel zodanig dat het 

gazonkarakter (dat gedefinieerd wordt door niet af te voeren van de vegetatie) nog net in stand 

gehouden wordt. Op voedselarme omstandigheden is dat ongeveer 6 maaibeurten, op voedselrijke 

boden 8. Op vette klei zal dat aantal nog iets hoger liggen. Omdat de periodes tussen de maaibeurten 

lang is (bv 3 weken) krijgen planten de kans te bloeien en zaad te zetten.  

Een overgangsvorm naar het beheer van bloemrijk grasland is het Maai mei niet gazon. Deze vorm 

houdt rekening met de uitbundige voorjaarbloei en maait in de periode mei (en begin juni, 

afhankelijk van de bloemenmassa) niet. Omdat er na de eerste maaibeurt veel hooi aanwezig is 

wordt er één keer hooi afgevoerd. Daarna gaat het gazon verder als Extensief gazon. 

Bij het beheer van Bloemrijk grasland is het doel om een biodiverse vegetatie met veel bloemen te 

ontwikkelen. Er wordt 1 (bij voedselarme en al goed ontwikkelde vegetaties) tot 3 (bij voedselrijke 

vegetaties en/of die nog niet goed ontwikkeld zijn) keer gemaaid. Daarbij wordt de gemaaide 

vegetatie afgevoerd (gehooid) om te verschralen. In optimale vorm wordt er gefaseerd gemaaid, 

waarbij er steeds stroken niet gemaaid worden.  

Bij Sinusmaaibeheer wordt er maximaal rekening gehouden met de fauna (bv insecten) door steeds 

kleine vlakjes te maaien en daarbij ronde randen te maken. Er zijn dan steeds verschillende 

ontwikkelingsstadia en er zijn altijd ook bloeiende planten aanwezig. 

Daarnaast zijn er uiteraard nog veel andere variabelen, zoals wel of niet inzaaien, hoogte van maaien, 

combinaties met begrazingsbeheer ed. Deze zijn in verschillende deelverslagen wel besproken 

(vooral in het verslag over Tholen) maar worden hier verder buiten beschouwing gelaten.  

 

 

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de hoofdtypen van het beheer 
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Type Aantal 
maaibeurten 
/jaar 

Afvoer maaisel Kenmerk 

Gangbaar gazon 
particulieren 

25-45 Nee Bemest, gebruik chemische 
bestrijdingsmiddelen en geverticuteerd 

Gangbaar gazon  
gemeenten 

25-35 Nee Niet bemest, geen gebruik chemische 
bestrijdingsmiddelen en niet 
geverticuteerd 

Extensiever gazon 
gemeenten 

15-21 Nee Minder frequent gemaaid, wel zodanig 
dat beeld instant blijft 

Extensief gazon 6 a 8 Nee Zo weinig mogelijk maaien binnen 
gazonconcept  

Maai mei niet gazon 6 a 8, niet in 
voorjaar 

Alleen in 
voorjaar 1x 

Combi tussen gazon en bloemrijk 
grasland 

Bloemrijk grasland 1 a 3 Ja Maai- en hooibeheer, verschralen 

Sinusmaaibeheer 3 a 6, steeds 
delen 

Ja Inclusief andere vormen van gefaseerd 
maaibeheer 

Tabel 2, samenvattend overzicht van hoofdtypen van beheer 

 

 

 

In 2021 zijn er in het kader van dit project 36 velden met verschillende beheervormen onderzocht. In 

onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de verdeling was van over de gemeenten en de 

beheertypen. 

Meegedaan in project Niet meegedaan in project 

  Gangbaar 
Gazon  

Extensief 
Gazon 

Sinusmaaibeheer/bloemrijk 
grasland 

Sinusmaaibeheer 

Terneuzen 1 1 1 2 

Hulst 8 
 

1 
 

Goes 2 2 4 1 

Noord- 
Beveland 

2 
 

1 
 

Tholen 13 
   

Kapelle 
   

2 

Totaal 26 3 7 5 
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Tabel 3, overzicht van onderzochte proefvelden per gemeente 

Resultaten van het onderzoek 
In 2021 is in al die deelprojecten een enorme hoeveelheid gegevens verzameld betreffende de 

verschillende aspecten. Ze worden hieronder per aspect kort besproken.  

 

Biodiversiteit 
De meeste gegevens zijn verzameld in het kader van het vaststellen van de natuurwaarden van de 

verschillende typen. Alleen al bij de projecten in Goes zijn 782 soorten (alle beheertypen samen) 

geregistreerd, waarvan bijvoorbeeld 72 soorten bijen en wespen en 415 soorten planten! Gemiddeld 

genomen is er een toename van biodiversiteit van regulier gazon naar extensief gazon. Nog meer 

biodiversiteit is er in bloemrijk grasland (zowel in Noord-Beveland als in Hulst, Vogelwaarde).  

 

Milieuaspecten 
Er is een begin gemaakt met het meten van de milieuaspecten van de beheertypen (in Goes). Helaas 

heeft dit nog niet tot een exact overzicht geleid. Op basis van de eerste gegevens en van wat er uit de 

literatuur bekend is, is een eerste inschatting gemaakt. De milieubelasting (energiegebruik, uitstoot 

van vervuilende stoffen en CO2) is hoog bij intensieve beheervormen en neemt af bij extensievere 

vormen. Bij het hooien gaat dat positieve effect deels verloren door de extra werkrondes die 

daarvoor nodig zijn (ook extra kilometers aan transport voor afvoer van hooi). Hopelijk kan binnen 

dit project de milieubelasting wat beter in beeld gebracht worden.  

  

Draagvlak en beleving 
Het onderzoek naar het draagvlak voor een bloemrijkere vegetatie in Noord-Beveland (Kortgene) 

heeft een duidelijke conclusie. Een ruime meerderheid van de wijkbewoners heeft een positief 

gevoel bij de natuurvriendelijkere vegetaties. Bovendien blijkt dat dit draagvlak door gerichte 

informatievoorziening, bijvoorbeeld door excursies, nog verder te vergroten is. Hier is een opvallende 

overeenkomst met een onderzoek dat in 2021 in Terneuzen is uitgevoerd (weliswaar buiten dit 

provinciale gazonproject). In de wijk Serlippens is bij buurtbewoners een enquête uitgevoerd naar de 

beleving van de plaatselijke Wildtuinen. Ongeveer 85% van de respondenten gaf aan hier positief 

tegenover te staan en wil het natuurlijke karakter van de Wildtuinen in grote lijnen zo behouden.  
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Samenvatting resultaten 
Een vergelijking tussen al die verschillende beheervormen is ingewikkeld, omdat lokale 

omstandigheden, zoals voorgeschiedenis, bodem, grootte ed. verschillend zijn. In onderstaande tabel 

wordt een voorschot genomen op de eindresultaten, op basis van de gegevens die tot nu toe zijn 

verzameld en van wat er uit de literatuur bekend is. Daarbij hebben de groen gemarkeerde velden 

een grotere mate van zekerheid, omdat daar al veel gegevens over zijn verzameld. De cijfers gaan 

van 1 t/m 10, waarbij 1 het negatiefste en 10 het positiefste aanduiden. Het zijn geheel verschillende 

eenheden die in onderstaande tabel worden samengebracht, maar een dergelijk overzicht is wel 

handig bij het maken keuzes over welke beheervorm waar zijn toe te passen.  
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Gangbaar gazon particulieren Nee 6 1 1 2 

Gangbaar gazon  gemeenten Ja 6 3 3 4 

Extensiever gazon gemeenten Nee 6 5 6 6 

Extensief gazon Ja 7 6 8 8 

Maai mei niet gazon Nee 8 7 7 7 

Bloemrijk grasland Ja 8 8 8 8 

Sinusmaaibeheer Ja 8 10 8 8 
Tabel 4, deels ingeschatte resultaten van verschillende beheervormen op draagvlak, natuurwaarde, 

milieubelasting en kosten 

Functieaanpassing 
Het is heel nuttig dat er een steeds duidelijker zicht komt op de verschillende aspecten bij al die 

verschillende beheervormen. Maar het is daarbij wel de vraag wat we met al deze informatie doen. 

Uiteindelijk gaat het erom dat de natuurwaarde en de belevingswaarden omhoog gaan, de 

milieubelasting omlaag en de kosten betaalbaar. Zichtbaar is dat er al veel beweging zit in het beheer 

van gazons en andere vegetatietypen. Diverse gemeenten zijn bezig, op in ieder geval een deel van 

de terreinen, met een aanpassing naar een extensiever en dus natuurvriendelijker beheer. Dit is niet 

alleen in gang gezet door het provinciale project, maar het project geeft daar wel een goede impuls 

aan, waarbij de kennisuitwisseling belangrijk is. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 

van welke aanpassingen er zijn en wanneer ze plaats vinden. Bij alle zes deelnemende gemeenten 
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hebben al aanpassingen plaats gevonden of staan deze voor 2022 op de rol. De gemeente Hulst heeft 

de voorbereiding van deze aanpassing in een stageopdracht weggezet.  

  Functieaanpassing 

  Gazon       Extensiever Gazon       Extensief Gazon        bloemrijk grasland 

Tholen 
 

Ja, 2022 Ja, 2022 

Noord-Beveland 
  

Ja, 2021 

Goes Ja, 2021, 21 x Ja, 2021 
 

Borsele Ja, 2021, 17 x 
 

Ja, 2021 

Terneuzen Ja, 15 x 
 

Ja, 2020 en 2021 

Hulst Stage opdracht 2022 

Tabel 5, overzicht van extensiveren van gazonbeheer per gemeente 

 

Vervolg van het project 
Er zijn nog twee jaren in dit project te gaan. Het onderzoek kan zich focussen op die onderdelen waar 

tot nu toe te weinig info over is verzameld: de Gangbare gazons bij particulieren, het Extensiever 

gazon bij gemeenten en het Maai mei niet gazon. Dat laatste type is in Zeeland voor zover bekend op 

nog geen enkele plek in uitvoering. Het zou mooi zijn als dat binnen de projectperiode ook op één of 

enkele plekken uitgeprobeerd kan worden. Bij de analyse van de milieuaspecten is er nog veel werk 

en datzelfde geldt voor het kostenplaatje van de verschillende beheervormen. Op ecologisch gebied 

begint zich een duidelijk beeld te vormen. Daarbij is tot nu toe gefocust op rijkdom aan planten, 

bloemenmasse en vooral insecten. Vegetatiebeheer heeft echter ook een groot effect op 

paddenstoelen. Tot nu toe zijn alleen in de plots in Vogelwaarde de paddenstoelen meegenomen. 

Het plaatje zou wel een stuk completer worden als op meer plekken goede inventarisaties naar 

paddenstoelen kunnen plaatsvinden. Tot slot zou het aardig zijn om het aantal deelnemende 

gemeenten te vergroten. Hoopvol is dat de gemeente Kapelle heeft aangegeven belangstelling te 

hebben om aan te sluiten.  

 

Verslagen 
Van de verschillende gemeentelijke deelprojecten zijn verslagen opgemaakt. Een overzicht van de 

rapporten over 2021 wordt hieronder gegeven. De rapporten zijn bij de betreffende organisaties 

opvraagbaar (en/of zijn op de SLZ website geplaatst).  

 

Organisatie Rapport 

SLZ Beheeradvies gazon Vijverhof Terneuzen 

IVN en SLZ Onderzoek beleving en Beheeradvies Parkje De Kroon van Kortgene en twee gazons 

SLZ Onderzoek natuurwaarde Gazons Goes 2021 

SLZ Onderzoek natuurwaarde Gazons Vogelwaarde 2021 

SLZ Onderzoek natuurwaarde Gazons Terneuzen 2021 

Gemeente Tholen Onderzoeksverslag “Veldonderzoek Bloemrijk Gazon” gemeente Tholen, 2021 

Tabel 6, overzicht van gepubliceerde rapporten binnen dit project 
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Naast deze rapporten zijn er ook verslagen van aanverwante projecten, die buiten dit provinciale 

project vallen. Omdat in deze terreinen een sinusmaaibeheer plaatsvindt en de methode van 

monitoren grote overeenkomsten met de andere beheertypen heeft, zijn deze verslagen echter wel 

goed bruikbaar bij een vergelijking van de natuurwaarden. Onderstaand een overzicht van de 

betreffende rapporten. 

 

Organisatie Rapport 

SLZ Evaluatie natuurontwikkeling De Mannee, 2021 

SLZ Evaluatie natuurontwikkeling Recreatiegebied Oosterschans, 2021 

SLZ Evaluatie natuurontwikkeling Het Nieuwe Diep, 2021 

SLZ Evaluatie natuurontwikkeling Westerschans, 2021 

Tabel 7, overige voor dit verslag geraadpleegde rapporten 

 

Bijlagen 

Bijlage 1, een samenvatting van de voornaamste resultaten per gemeente 
 

Tholen 
Op Tholen vindt al enkele jaren een onderzoek plaats naar de effecten van verschillende 

beheermethoden van gazon. Daarvoor zijn er een reeks proefveldjes aangelegd waarop die 

verschillende beheervormen naast elkaar worden uitgevoerd. De onderzochte methoden zijn: 

wel/niet uitzaaien van verschillende zaadmengsels bij aanleg, hoogte van het maaimes, effect van 

afvoer van maaisel en frequentie van maaien. Onderzocht is het effect van de beheermaatregelen op 

planten en drie groepen insecten. Dit onderzoek doet Tholen zelf, waarbij de natuurvereniging de 

monitoring doet en een natuurvrijwilligers de verslaglegging. De verslagen hebben een 

wetenschappelijk niveau.  

Het aantal soorten bloeiende planten bleek bij een extensief beheer lager, maar het aantal insecten 

bleek daar juist hoger, in vergelijking met een regulier gazon. De veldjes die ingezaaid zijn met 

soortenrijke mengsels bleken na drie jaar nog steeds het soortenrijkst, zowel met planten als 

insecten. Het afvoeren van maaisel had geen waarneembaar positief effect en het hoger afstellen 

van het maaimes bleek zelfs negatief te scoren.  

De gemeente Tholen heeft het voornemen om op basis van de resultaten voor een deel van de 

gazons tot een aanpassing van het beheer te gaan komen, waarbij ook het inzaaien met kruiden tot 

de mogelijkheden hoort. Het betreft dan wel de nieuw aan te leggen gazons. Tholen is in twee 

dorpsbossen ook gestart met een gefaseerd maai- en hooibeheer.   

 

Goes  
Op twee plekken in de kern Goes, in het Schengegebied en langs de Nansenbaan, is een regulier 

gazonbeheer vergeleken met een natuurvriendelijk gazonbeheer. De reguliere gazons werden 28 

keer jaarlijks gemaaid, terwijl de natuurvriendelijke gazons heel extensief gemaaid werden, zes (het 

Schengegebied) en acht (Nansenbaan) keer jaarlijks. Onderzocht zijn de hoeveelheid plantensoorten, 

de massa aan bloesem en de hoeveelheid overige soorten.   
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De extensieve gazons blijken gemiddeld iets soortenrijker en veel rijker aan bloesem. Die verschillen 

zijn vroeg in het voorjaar nog gering en zijn ’s zomers het grootst. Ook in het najaar hebben de 

extensieve gazons nog meer soorten en meer bloesem, maar dan worden de verschillen geleidelijk 

weer kleiner. De extensieve gazons zijn eveneens rijker aan bijzondere plantensoorten. Maar ook in 

de reguliere gazons blijken bijzondere soorten zicht te kunnen handhaven. De “overige soorten” zijn 

talrijker aanwezig in de extensieve gazons. De Nansenbaan scoort wat overige soorten (met name 

insecten) veel minder goed dan het Schengegebied. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk bij het 

verstorende effect van het drukke wegverkeer op die plek. De conclusie is dat de extensieve gazons 

op alle onderzochte aspecten beter scoren dan de regulier beheerde gazons. Wat de natuurwaarde 

betreft blijkt het in deze terreinen gunstig om het gazonbeheer te extensiveren. 

In Goes is vanaf 2020 op een aantal terreinen het regulier gazonbeheer afgeschaald naar een heel 

extensieve vorm, naar 6 en 8 keer maaien jaarlijks. In het kader van het provinciale project worden 

daarvan in plots de resultaten wat betreft effect op biodiversiteit gemeten. Het proces van afschalen 

en omvormen wordt voortvarend doorgezet. In 2022 wordt alle reguliergazonbeheer afgeschaald van 

28 jaarlijkse maaibeurten naar max. 21 maaibeurten. Daarnaast wordt ook de oppervlakte aan 

regulier gazonbeheer verder omgezet in het heel extensieve gazonbeheer, met slechts 6 a 8 

maaibeurten. En er komt ongeveer 5 ha Extensief gazon bij en daarmee stijgt de totale hoeveelheid 

naar 11 hectare! 

 

Hulst  
In Vogelwaarde zijn Negen plots onderzocht. Acht plots betreffen Regulier gemeentelijk gazon, plot 

negen is een bloemrijk grasland. Het bloemrijke grasland is vergeleken met gazon zes, die in 

groeiplaatsomstandigheden grote overeenkomsten met elkaar hebben. 

Uiteindelijk (jaarrond) is het aantal aangetroffen soorten in het bloemrijk grasland veel hoger dan in 

gazon 6, 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! In 2022 is aan een student de opdracht 

gegeven te onderzoeken waar belangrijke potenties voor een natuurvriendelijker beheer liggen. 

 

Borsele 
In de gemeente Borsele is een herbeoordeling van de functies van een groot deel van de oppervlakte 

aan gazon door de gemeente zelf uitgevoerd. Daarbij is in 2021 het aantal maaibeurten op het 

reguliere gazon van 20 naar 17 keer teruggebracht. Nog verder terugdringen van het aantal 

maaibeurten bleek niet goed mogelijk omdat op deze gronden de machines het werk dan niet meer 

aankunnen. Daarnaast is ook nog 23% van de oppervlakte aan regulier gazonbeheer omgezet in 

bloemrijk grasland met een hooibeheer. In 2021 is van de bijna 50 ha regulier gazonbeheer 11 

hectare omgezet in bloemrijk grasland! 
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Terneuzen  
In Terneuzen is in 2021 een vergelijkend onderzoek tussen een regulier gazon en een bloemrijk 

grasland uitgevoerd. De verschillen wat de natuurwaarden betreft bleken extreem groot. Het 

reguliere gazon behoorde tot de minst diverse uit Zeeland, terwijl het bloemrijk grasland tot de top 

behoorde. Daarnaast is er een advies voor het beheer van de gazons en bloemrijke vegetaties aan 

het Vijverhof in Terneuzen opgemaakt.  

Al langere tijd wordt in Terneuzen op de reguliere gazons maximaal 15 keer gemaaid. Er wordt ook 

aan hooilandbeheer gedaan en aan sinusmaaibeheer. De oppervlaktes worden nog doorgegeven.  

 

Noord-Beveland 
In Noord-Beveland is in Kortgene een onderzoek naar het draagvlak van een bloemrijke vegetatie en 

twee gazons in het Parkje De Kroon uitgevoerd bij buurtbewoners. Er is een vragenlijst over 

belevingsaspecten verspreid. Uit de respons kwam naar voren dat een meerderheid graag veel 

bloemen in de vegetatie en de gazons ziet. Daarna is aan de mensen een excursie met uitleg over de 

natuurwaarden gegeven, waarna de mensen opnieuw een vragenlijst konden invullen. Het blijkt dat 

het draagvlak na de excursie voor een natuurlijker een bloemrijkere omgeving nog verder is 

gestegen. De terreintjes zijn ook onderzocht op hun natuurwaarden, waarbij een kort advies is 

gegeven over het beheer.  


