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Beheer 

Voor de instandhouding van een bloemrijke vegetatie is het van belang om deze goed te beheren. 

Maaien en afvoeren is dus van belang. Dit om de bodem te verschralen. Het juiste maaitijdstip is 

afhankelijk van het doel. Daarnaast hangt het tijdstip en de frequentie van maaien af van de 

voedselrijkdom van de bodem. Over het algemeen dient er zeker de eerste jaren verschraald te 

worden.  

 

Maaifrequentie:  

Voor de ontworpen mengsels geven we het volgende maaiadvies: 

1) DEN HAAG 1: 

1-2 x per jaar maaien: in de nazomer of de herfst en eventueel in juni afhankelijk van 

ontwikkeling. Bij veel vergrassing en veronkruiding 2 keer maaien.  

2) Den HAAG 2:  

1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst 

3) DEN HAAG 3: 

1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst 

4) DEN HAAG 4: 
Dit mengsel kan op verschillende manieren worden beheerd. Als extensief gazon, iedere 3 

– 6 weken maaien en afvoeren. Als de vegetatie hoger mag worden 1-3 keer per jaar 

maaien. (mei, augustus, oktober).  

5) DEN HAAG 5: 

1 x per jaar maaien in de nazomer of de herfst 

 

Machines en gereedschappen 

Het machinegebruik is afhankelijk van de bereikbaarheid en grootte van het te maaien oppervlak.  

Kleine oppervlaktes of moeilijk bereikbare plekken: maai met een messenbalk of bosmaaier met 

slagmes. Het maaisel binnen enkele dagen afvoeren met een hooihark. 

Grote oppervlaktes: maaien met een cyclomaaier en het maaisel binnen enkele dagen afvoeren met 

een hooihark/acrobat en balenpers. Werk hierbij in droge periodes om structuurbederf van de bodem 

te voorkomen. Een praktisch alternatief is de ‘klepelmaaier met zuiginstallatie’. Dit werkt snel en 

daarmee kosten efficiënt. Ecologisch gezien is dit echter minder geschikt aangezien veel insecten en 

zaden worden meegezogen. Bij gebruik van deze machine is gefaseerd maaien vanuit ecologisch 

standpunt wenselijk.  

  


