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Maaien in Oss: ook met oog voor de natuur
Zo nu en dan ontvangen we vragen van inwoners
waarom we de bloemen in bermen, sloten en op
grasvelden maaien. Zij vinden dat zonde van de
bloemen. Andere mensen vragen ons om juist
méér te maaien, omdat er zoveel ‘onkruid’ staat.
We leggen graag uit waarom we maaien, hoe en
waar we dat doen.

Regelmatig maaien
Op grasvelden moet je kunnen voetballen en pick
nicken, dus hier maaien we vaak. Ook maaien we de
sloten regelmatig, dit zorgt voor een goede doorstro
ming. Bermen van de weg aan de randen van stad en
dorpen maaien we alleen voor de verkeersveiligheid.
Het gras mag niet over de weg vallen en kruispunten
moeten overzichtelijk blijven.
Maaisel kort slaan en laten liggen
Dat noemen we klepelen. Het grootste oppervlak van
het gras klepelen we twee tot vier keer per jaar. Dat is
nodig, omdat anders het gras hoog en ruig wordt. Het
is ook een stuk goedkoper dan ecologisch maaien.

Meer wilde planten en insecten

Ecologisch maaien
Het liefste zien we meer bloemen in de grote gras
velden in de parken van de stad. Een deel van die
velden willen we daarom ecologisch gaan maaien.
Uiteraard worden de omwonenden daarover tijdig
geïnformeerd.
Gefaseerd maaien
Ecologisch maaien houdt in dat we minder vaak
maaien, het maaisel opruimen én we een deel
laten staan. Zo blijft er wat over om van te eten
en in te schuilen.

Op sommige plekken maaien we bewust minder.
Want in het gras zitten eitjes en larven van bijen
en kevers, rupsen van vlinders, hommelnesten en
rustende padden. Vervolgens zijn bijen, vliegen,

rupsen ook weer voedsel voor vogels en vleer
muizen. Alle dieren hebben veilige ruimtes nodig
om te nestelen. Denk hierbij aan zandplekjes,
struiken en gaatjes in dood hout.

Afvoeren van maaisel en faseren
Afvoeren van het maaisel is nodig om de bodem te
verschralen en meer open plekjes in de grasmat te
krijgen. Als we dat niet doen, vormt zich een laag
van oud maaisel die de grond verrijkt met voedings
stoffen. Verrijking is fijn voor een paar dominante
grassoorten als raaigras, kropaar en vossenstaart
en algemene kruiden als brandnetel, fluitenkruid
en paardenbloem. Maar niet voor meer kwetsbare
plantensoorten zoals de grote pimpernel, veldsalie
en koekoeksbloem. Die groeien juist goed bij minder
voedingsstoffen en beter op een open grasmat. Deze
planten worden meestal bestoven door kwetsbaarde
re insecten, vaak gespecialiseerd op één planten
soort, zoals het pimpernelblauwtje.
Waar maaien we ecologisch?
Er ligt 110 hectare aan bloemrijk grasland in Oss
waar we ecologisch maaien. In het zandige zuiden
zijn dat onder meer de Cereslaan, Ruwaardsingel,
Julianasingel en Saal van Zwanenbergsingel en de

Wie maaien er nog meer?

Vragen over maaien?

Wij zijn niet de enige die het gras in Oss maaien. Zo
doet de provincie de bermen van de Kennedybaan
en het Waterschap de dijktaluds. Beide organisaties
doen dat op min of meer ecologische wijze. Zij voe
ren het maaisel af of begrazen met schapen.

Heeft u vragen over het maaien in uw straat of
buurt of u wilt graag dat we komen maaien, maak
digitaal een melding via www.oss.nl/melding.

zone tussen Oss en Geffen. Daar voeren we het
maaisel af. Langs een groot deel van de Megense
baan hebben we zelfs een heus bijenlint gemaakt van
inheemse plantensoorten voor nestelmogelijkheden
voor bijen. In noordelijk Oss voeren we het maaisel af
op de Macharenseweg en het park aan de noordkant
van de wijk Horzak. Van enkele wegen in de polder
maaien we de berm volledig ecologisch.
Berm niet zelf maaien
Hoewel misschien goed bedoeld, is het niet de be
doeling dat openbare wegbermen door bewoners en/
of boeren worden gemaaid. Vooral niet op de plekken
waar we ecologisch maaien. Daar willen we zoveel
mogelijk aaneengesloten, bloemrijke linten maken.
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