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Eyckelbergh-Hint 7 mei 2022

Maai mei niet !
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak
iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel
helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week natuur dichtbij huis....maai mei niet !
(door Anny van Kessel)

Foto: ook naast het fietspad Weebosch-Bergeijk staan
de paardenbloemen in bloei. Goed voor de insecten en
biodiversiteit.
Van de week fietste ik van de Weebosch naar Bergeijk en het viel me op dat er in de bermen
zoveel bloeiende paardenbloemen staan. Heel fleurig, maar meteen ook heel goed voor de
bijen en de insecten natuurlijk. Dat was eind april, maar als jullie dit Natuurweetje lezen is
het alweer begin mei. Tijd voor de actie ‘Maai-mei-niet’. Want in de titel staat geen typefout.
Nee, het is geen ‘mij’ maar ‘mei’, omdat er een bedoeling achter zit. ‘Maai-mei-niet’ is een
actie van de bijenstichting, waarmee ze mensen wil attenderen dat je in de maand mei beter
het gazon niet kunt maaien. Geef je grasmaaier een maandje rust waardoor planten,
bloemen en insecten voor je ogen opleven. Dus door lekker niets te doen, ben je goed bezig
voor de natuur! Bijen eten namelijk geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe
meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten.
Biodiversiteit
Ook Gemeentes doen steeds meer aan maaibeleid en laten de bloeiende bloemen in de
bermen staan. Ze maaien dus minder vaak en later. Wist je overigens dat de heerlijke geur
van versgemaaid gras eigenlijk een verdedigingsmechanisme is van de natuur? Op die
manier waarschuwen grassprieten de rest van je tuin. Tegelijk is de geur een signaal, een
noodkreet voor meer biodiversiteit….
Wapen in de strijd
Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer je je tuin
inricht zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kan dat
een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. ‘Maai-Mei-Niet’ wil helpen de

klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat kan al met kleine, zelfs plezierige ingrepen in
de tuin. Tuinen maken minstens tien procent uit van de totale oppervlakte van Noord
Brabant. Ter vergelijking: dat is evenveel als er bos is.

Minder verharden
We kunnen onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren (in plaats van
tegels grind nemen) en bomen de ruimte geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk
oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds
vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras ánders gaan maaien is dat. Het knalgroene,
gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals
bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer
gras te kort is.
Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen?
Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer
en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.
Laat bijvoorbeeld een stukje van je gazon wat langer worden, als voedselplekje voor vlinders
en bijen. Of, maai je gras slechts om de drie à vier weken. Een extra goede reden: langer gras
is ook beter bestand tegen droogte en hitte.
Kijk voor meer informatie op: www.bijenstichting.nl/maai-mei-niet
Info
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes
lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar
secretaris.ivnbe@gmail.com

