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Kennisnemen van 
De voorgestelde uitvoering van de motie 'Maai mei niet en laat je gazon bloeien' waarvoor in de maand mei op diverse 
locaties niet gemaaid zal gaan worden en de effecten die dit (mogelijk) tot gevolg gaat hebben. 
 
   
 
Inleiding 
Op 4 november 2021 is Motie M2-1 - 'Maai mei niet en laat je gazon bloeien' door de gemeenteraad aangenomen. De 
motie verzoekt het college om de hele maand mei (of een deel daarvan) de bermen en gazons, waar het maar enigszins 
mogelijk is, niet te maaien voor een betere voedselvoorziening voor bijen, kevers, vlinders en hommels. Daarnaast wordt 
het college verzocht om de inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om dit ook te doen. 
 
Het college zal dit jaar een eerste stap zetten, een pilot, met het aanpassen van het maaibeheer om in mei de ecologie 
extra te ondersteunen. Ervaringen uit het verleden leert het college dat het afwijken van de reguliere, bij bewoners en 
ondernemers gewende, maaifrequenties uiteenlopende reacties zal oproepen. Naast de positieve reacties die de 
gemeente gaat ontvangen zullen deze afwijkingen waarschijnlijk ook tot negatieve reacties leiden. Het wennen aan deze 
verandering vraagt tijd. Daarom is het college van mening dat inwoners dit jaar moeten kunnen wennen aan een verder 
veranderend beeld in de openbare ruimte. Het college evalueert in de zomer van dit jaar de publieke opinie wat betreft de 
aanpassing van het maaiwerk in het kader van deze motie. Op basis van de binnengekomen reacties bepaalt het college 
de inzet van de volgende jaren om deze motie effectief verder uit te breiden. 
 
Naast de publieke opinie onderzoekt het college ook de effecten in het beheer en het beeld die deze aanpassing van het 
maaibeheer tot gevolg heeft. Om de motie tot uitvoering te brengen is deze voorgelegd aan de uitvoerende aannemers, 
deze is door hen positief ontvangen. Met hen is gesproken over een realistische aanpak en bekeken welke beperkingen 
en gevolgen er zijn bij de uitvoering hiervan. In dit proces is gezamenlijk gekeken naar de positieve en negatieve 
gevolgen van de motie. Daarbij is gezocht naar een optimalisatie om tot de best passende en realistische uitvoering te 
komen, waarbij de negatieve gevolgen in omvang en financiën acceptabel zijn.  
 
   
 
Kernboodschap 
Om dit jaar een eerste stap te zetten met het aanpassen van het maaibeheer, om in mei de ecologie extra te 
ondersteunen, zijn in eerste instantie alle gemeentelijke gazons opnieuw beschouwd. De zoektocht naar de gewenste 



uitvoeringen heeft zich gericht op het creëren van impact, rekening houdend met andere wensen en ambities en het 
beperken van de negatieve gevolgen. 
 
De gemeente Woerden heeft circa 240 hectare gras in beheer, daarvan bedragen de gazons bij elkaar circa 88 hectare. 
Naast het gazononderhoud zijn er dus nog meer vormen van onderhoud die de gemeente toepast op de grazige 
vegetaties:  

  Gazon: van het voorjaar tot in het najaar bijna wekelijks gemaaid. 
  Ruige berm: per jaar 1 of 2 keer gemaaid. 
  Bermranden & zichthoeken: minimaal 4 keer per jaar langs wegen/paden en bij zichthoeken. 
  Ecologisch maaibeheer: per jaar 1 of 2 keer, soms zelfs 1 keer per 2 jaar, gemaaid en het maaisel afgevoerd.  

Een groot deel van de gazons heeft middels het huidige beleid een specifieke functie meegekregen. Deze functie kan een 
beperking zijn voor de uitvoering van de motie. Het gazon kan bijvoorbeeld dienden als voetbalveld, speelplaats met 
speelaanleidingen of hondenuitrenveld. Daarnaast kan een gazon ook een representatieve functie hebben, bijvoorbeeld 
rondom een herdenkingsmonument. Het aanpassen van het maaibeheer op deze gazons heeft tot gevolg dat deze 
functies voor langere tijd komen te vervallen. Het college is van mening dat dit een ongewenst gevolg is en heeft daarom 
deze gazons buiten beschouwing gelaten voor de uitvoering van deze motie. Daarnaast leveren grotere oppervlakten 
gazon meer bloemen en hebben daarmee een groter effect op de ecologie. Het college heeft daarom gekozen om kleine 
en geïsoleerde gazons buiten beschouwing te laten om daarmee de focus te leggen op gazons en structuren met een 
grotere impact.  
 
Daarmee is het college uitgekomen op de volgende lijst met gazon die dit jaar in mei niet zullen worden gemaaid, in de 
bijlage zijn deze op kaart weergegeven:   

  Woerden:  
o Vincent van Goghlaan  
o Leidsestraatweg 
o Molenvlietbaan 
o Buurtparkje Molenvliet 
o Parklaan 
o Molenvlietbrink 
o Torenwal 
o Blekerijlaan 
o Godfried Bomansweg 
o De Gaspariaan 
o Cattenbroekerlaan 
o Joekespad 
o Utrechtsestraatweg 
o Fort Oranje 

  Harmelen:  
o Parkje Noordergaard 
o Keizershof 
o Koningspark 
o Parkje Watermolen 

  Kamerik:  
o Park Mijzijde 
o Beukenlaan 

  Zegveld:  
o Molenweg 
o Zwarte pad 

In totaal beslaan deze locaties circa 4% van het gazonareaal.  
 
 
Naast de positieve impact van het laten ontwikkelen van kruiden en bloemen op de gazons in de maand mei heeft dit 
verzoek ook (mogelijke) negatieve gevolgen:   

  Door het gazon een maand niet te maaien wordt het gras dik en stroef.  
Standaard maaimachines komen hier niet door heen waardoor groter, zwaarder materieel moet worden ingezet 
om het veld daarna weer kort te kunnen maaien met standaard maaimachines. 

  Door het gazon een maand niet te maaien wordt het gras langer.  
Bij de eerst volgende maaibeurt moet dit lange gras afgezogen worden om te voorkomen dat plukken gras gaan 
zorgen voor kale, gele plekken in het gazon die lange tijd zichtbaar zouden blijven. 



  Het weer op het 'gewenste beeld' krijgen van het gazon na de maand mei heeft tijd nodig.  
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit enkele weken tot enkele maanden duren.  

  De inzet van zwaarder materieel is (vele malen) duurder voor de uitvoerende aannemers.  
Door het lange, dikke en stroeve gras is zwaarder materieel nodig wat ook het lange gras kan afzuigen. De inzet 
van dit materieel is duurder, ook wanneer het wordt afgezet tegen het niet maaien van een maand.  

  Het zwaardere materieel kan alleen worden ingezet bij droog weer.  
De inzet bij nat weer zorgt voor verdichting van de grond en rijsporen. 

De boven genoemde gevolgen zijn van invloed op het beeld van het gazon in de maanden mei en daarna. In 
samenwerkingen met de aannemers zoekt het college naar de juiste inzet die past bij de specifieke 
weersomstandigheden om het beeld weer zo snel te laten voldoen aan de beeldkwaliteit voor gazon. Afhankelijk van het 
weer zal worden bekeken wanneer de eerste maaibeurt na mei kan plaatsvinden. Het niet maaien kan daarmee met 
enkele weken worden verlengt waardoor de gevolgen, zowel positief als negatief, lang voort zullen duren. Rekening dient 
gehouden te worden met diverse maanden van een afwijkend beeld.  
 
Naast de vaktechnische gevolgen leert de ervaring uit het verleden dat het afwijken van reguliere, bij bewoners en 
ondernemers gewende, maaifrequenties tot heftige reacties kan leiden. Om die reden gaat het college de uitvoering van 
deze motie breed communiceren. Deze communicatie wordt samengevoegd met de communicatie om inwoners en 
ondernemers te stimuleren om mee te doen.  
 
  
 
   
 
Financiën 
De gemeente heeft voor het onderhoud van de openbare ruimte een integraal onderhoudscontract afgesloten. Met de 
uitvoerende aannemers is afgesproken dat de aangepaste kosten voor de pilot 'Maai mei niet' voor 2022 hier binnen 
vallen. Door de kleine opzet van de pilot vallen de kosten voor 2022 mee, de invloed is daarmee gering en kan worden 
opgevangen in het grote contract. De verhoogde kosten hebben dus niet direct gevolgen voor de gemeentelijke begroting. 
Tijdens de evaluatie zal ook het kostenaspect worden bekeken. Als ook in de toekomst uitvoering moet worden gegeven 
aan 'Maai mei niet', dan zullen hierover nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met de uitvoerende aannemers.   
 
  
 
   
 
Vervolg 
Om inwoners en ondernemers te informeren over de uitvoering van de motie en hen te stimuleren om mee te doen zal er 
over Maai mei niet gecommuniceerd worden op de gemeentelijke informatiepagina in de krant, via de website van de 
gemeente en de social media kanalen. Het persbericht zal proactief worden gedeeld met alle wijk- en dorpsplatforms.  
 
Met de evaluatie van de pilot wordt door het college de uitvoering voor 2023 bepaald, welke zal worden gedeeld met de 
raad. 
 
   
 
Bijlagen 

  Motie M2-1 - Maai mei niet en laat je gazon bloeien (D/22/054133) 
  Kaarten (D/22/059500) 

 



 
 

1 van 1 

Motie - Maai mei niet en laat je gazon bloeien 
 
De gemeenteraad van Woerden bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging over het 
raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. tijdens het maaiseizoen ca. 9 ha. van onze grasbermen als gazons kort wordt gemaaid; 
2. een gemillimeterd gazon voor  insecten niet meer is dan een groene woestijn. Het is het meest 

onnatuurlijke wat er is; 
3. uit onderzoek is gebleken dat bij niet maaien in mei er 10 keer meer bijen in aantallen en soorten 

kunnen worden aangetrokken, 
 
overwegende dat: 
1. hoe minder een gazon wordt gemaaid hoe meer vlinders en bijen het aantrekt en hoe meer CO2 er 

wordt opgeslagen; 
2. langer gras beter bestand is tegen droogte en hitte; 
3. minder maaien minder kost. 

 
verzoekt het college: 
1. de hele maand mei (of een deel daarvan) de bermen en gazons, waar het maar enigszins mogelijk is, 

niet te maaien voor een betere voedselvoorziening  voor bijen, kevers, vlinders en hommels; 
2. Onze inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om dit ook te doen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Jaap van der Does en Chris van Iersel, LijstvanderDoes 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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