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Fractie Lokaal Belang
De heer Sjoerd van Amerongen
 
  

Geachte heer Van Amerongen,

Op 31 mei 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over het maaibeleid. Graag 
beantwoorden wij uw vragen als volgt. 
Vraag 1. Dienen inwoners zich zorgen te maken over dit gevoerde maaibeleid 

met betrekking tot de biodiversiteit?
Antwoord: Nee, het vroegtijdig maaien berust bij beide locaties op een fout. 

Steeds meer locaties worden 2 x per jaar gemaaid met als doel de 
biodiversiteit te bevorderen. Het is goed te zien dat dit steeds meer 
leeft bij de inwoners van Barneveld. Daardoor vallen deze fouten ook 
op. Enerzijds omdat er nog bollen in bloei staan waar dus nog niet 
gemaaid moet worden en anderzijds omdat maaien op het verkeerde 
moment in het jaar de biodiversiteit niet bevordert.

Vraag 2. Heeft deze wijze van maaien te maken met de verkeersveiligheid ter 
plekke (te hoog – onoverzichtelijk)?

Antwoord: Nee, het vroegtijdig maaien berust bij beide locaties op een fout. 
Holzenboschlaan: De bollen worden gemaaid op afroep door de 
aannemer. Een deel (de bermen) moest gemaaid worden omdat de 
bollen al 6 weken uitgebloeid waren. De middenberm bestaat uit 
zomer- en voorjaarsbollen en dus stonden de bollen nog in bloei. Deze 
middenberm is op eigen inzicht van de aannemer gelijk met de berm 
mee-gemaaid. Dat was niet de bedoeling en ook niet de opdracht.
Tromplaan: Locatie is vorig jaar gerealiseerd. Op kaart stond niet 
aangegeven dat het een mengsel was van bollen én kruiden. Locatie 
had later gemaaid moeten worden.

Vraag 3. Was is het door de gemeente gevoerde beleid in deze?
Antwoord: Bollen worden gemaaid in 3 verschillende rondes. De eerste ronde is 

het maaien van de voorjaarsbollen; 6 weken naar de laatste bloei. 
(deze ronde is pas klaar) De tweede ronde is het maaien van de 
zomerbollen; 6 weken na de laatste bloei. De laatste ronde 
bollenmaaien vindt plaats in het najaar. Dan worden de najaarsbloeiers 
gemaaid; ook 6 weken na de laatste bloei. De 6 weken wordt 
aangehouden zodat de energie die in het loof van de bollen zit weer 
terug de bol in kan. Hierdoor heeft de bol genoeg kracht om volgend 
jaar weer tot bloei te komen. 
Kruidenrijk gras worden gemaaid in twee rondes. Op locaties waar dat 
mogelijk is proberen we gefaseerd te maaien. Daarbij blijft een deel 
van de kruiden staan zodat er altijd een plek is waar insecten kunnen 
schuilen. De eerste maaironde is in het voorjaar en de tweede 
maaironde is in het najaar. Het tijdstip van beide maairondes is 
afhankelijk van het weer. Een koud voorjaar betekent dat de eerste 
ronde tot enkele weken later gemaaid wordt.



Blad 2 

Kruiden gemengd met bollen worden afhankelijk van het mengsel 1 á 2 
keer per jaar gemaaid. 
De bermen in het buiten gebied: Hier wordt de eerste meter langs de 
weg altijd twee keer per jaar gemaaid in verband met de 
verkeersveiligheid. Verder van de weg af wordt de berm één keer per 
jaar gemaaid.

Vraag 4. En klopt het dat wij als gemeente zogenaamd ‘extensief maaien’ (dat 
wil zeggen in 2 rondes maaien, te beginnen halverwege mei, het 
moment dat bermen net in bloei staan. Dit klinkt misschien vreemd, 
maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in 
bloei staan bevordert men de biodiversiteit. Het belangrijkste doel van 
het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel 
mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de 
periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben – zien 
onderstaande link)

Antwoord: ja, zie ook antwoord vraag 3
Vraag 5. Als bovenstaande vraag met een ja beantwoord is, willen wij graag 

voorstellen dit beleid op korte termijn middels de gemeentepagina te 
communiceren zodat inwoners begrip krijgen voor het maaibeleid in 
daarmee de vragen weg te nemen. Is het college dit met ons eens en 
zo ja, is het daartoe bereid?

Antwoord: Wij zijn daartoe bereid. Het jaarlijks communiceren van het maaibeleid 
middels de gemeentepagina én op de website kan bijdrage aan het 
wegnemen van vragen. Berichtgeving zal samen met communicatie 
worden opgepakt.

Mocht u naar aanleiding van de beantwoording verdere vragen en/of opmerkingen 
hebben dat vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


