
Zwartboek onnodig maaien en snoeien tijdens bloei- en broedseizoen 

De fracties van GroenLinks en Constructief Hoeksche Waard ontvingen onderstaande 
klachten over maaien (wat ook klepelen kan zijn) en snoeien tijdens het bloei- en 
broedseizoen 2022. Daarnaast zijn er enkele klachten bij over dieronvriendelijk oeverbeheer. 
Hierbij hebben we geadviseerd ook direct een melding (via bijvoorbeeld Fixi) bij de 
gemeente te doen.  
 
Verschillende melders zetten zich als vrijwilligers in voor meer biodiversiteit in de gemeente, 
voor hen is het daarom extra pijnlijk te zien als planten en dieren (zoals insecten, amfibieën 
of vogels) door groenonderhoud worden bedreigd of vernietigd. Als vogel- en natuurkenners 
hebben zij de gemeente al herhaaldelijk gewezen op het belang van meer aandacht voor 
biodiversiteit en ecologisch groenbeheer. Bij deze klachten leggen we de 
verantwoordelijkheid nadrukkelijk niet bij de uitvoerders, de politiek moet immers keuzes 
maken waardoor er beleid komt dat hun hierbij de mogelijkheden biedt en dat goed wordt 
gecommuniceerd. 
 

 
-27 mei in Nieuw-Beijerland tussen de Sabinastraat en de begraafplaats intensieve snoei 
tijdens broedseizoen van zo’n 55 meter lange en meer dan twee meter hoge bosschages. 
Volgens de melder vol vogels en in ieder geval een broedende merel.  
 

 
 
 
 
 
 



 
-Op 31 mei werd direct langs de slootkant van de Anne Franksingel in Oud-Beijerland 
gemaaid, waarbij een inwoner door te roepen de maaier kon stoppen omdat deze bijna een 
broedende meerkoet onthoofde. Op de foto is te zien waar net op tijd werd gestopt. 
 

 
 
- Oeverkanten van het Binnenpad in Oud-Beijerland zijn eind april gemaaid. Melder heeft de 
leidinggevende erop geattendeerd dat dit volgens de wet niet tijdens het broedseizoen mag. 
Vervolgens zijn er daarna ook op 3 mei de kanten gemaaid van de Admiraal Helfrichsingel. 
Dit is volgens melder in strijd met de Wet Natuurbescherming. 

 
 



-Begin mei zijn brede bloeiende randen weggemaaid langs doodlopend pad vanaf de 
Keizersdijk en langs het wandelpad vanaf het gemaal in Strijen, al bleef een klein bloeiend 
randje staan. 
 

 
 
-4 mei melding van een inwoner die aangeeft dat de Randweg Strijen ecologisch hoort te 
worden beheerd door de gemeente. Maar net als vorig jaar is bij het veiligheidsmaaien een 
onnodig brede strook gemaaid, van zo’n 1,5 tot 2 meter buiten het pad. Dit ook bij de 
buitenrand bij de rotonde bij de Watertoren. De gemeente meldde dit ook te betreuren. 
 
- Begin mei zijn alle bloeiende planten ruim een meter buiten het al brede wandelpad in het 
Bovenwegbos in Strijen weggemaaid. Deze planten, zoals look zonder look, trokken veel 
zweefvliegen en vlinders aan. 
 
-In mei onnodig maaien van bloemen langs wandelpad in Strijen vanaf gemaal naar ijsbaan. 
 

 
 
 
- Het regelmatig en in mei maaien van het gras en wilde bloemen langs de waterkant in het 
parkje achter huizen aan de Zinkweg, bij het parkje bij de Randweg tegenover de Willem van 



Oranje. Melder geeft aan: ‘Dit is onbegrijpelijk, zo verdwijnen plekken waar bij uitstek veel 
insecten en vogels komen. Terwijl wij in onze tuinen juist bloemen zaaien en insectenhotels 
hebben.’ 

 

-Herhaaldelijk maaien van een grasveld in mei en juni met bloeiende bloemen bij de 
woningen op het Wiekenkruis in Puttershoek. 
 

 
 
-Begin mei meldt briefschrijver uit Oud-Beijerland: Park De Laning werd door bedrijf uit 
Kruiningen (75 km ver van HW) tientallen meters fluitenkruid weggemaaid vlak voor 
Dodenherdenking. Dit omdat het park ter gelegenheid hiervan netjes zou moeten zijn. Bij 
een monument wordt dat begrepen. Maar alle bloemen weg langs alle paden en slootkant? 
 

 
 

 



-Op 5 mei de gehele Zuidzijdsedijk in Zuidzijde gemaaid. Waarbij het voor melder 
onbegrijpelijk was dat, zoals hier te zien is, dit ook achter de bomen gebeurde. 

 

-12 mei tijdens droge periode en in nabijheid van N217 vraagt inwoner zich af of zo kort 
maaien wel verstandig is omdat het gras zo minder profiteert van ochtenddauw. 

 

 

-Bomenkap langs de Paulus Pottersingel in Oud-Beijerland rond 9 juni. Melder vermoedt dat 
dit het gevolg is van mogelijke schade aan wortels door de nieuwe beschoeiing (die recht is 
waardoor eendenkuikens niet de kant op kunnen). 



 

-Eind mei, begin juni werd tijdens broedseizoen een natuurrijk stuk met fruitbomen en 
struiken verwijderd en de grond afgegraven bij een voormalig volkstuinencomplex dat werd 
aangekocht door de RAD om er containers te plaatsen. Dit was naast het Zuid-Beijerlandse 
bos, langs de Hogeweg. Met op de foto hieronder het resultaat. 

 

-Begin juni snoei Torenlaan Zuid-Beijerland. Melder begrijpt het uit het oogpunt van 
verkeersveiligheid, maar vraagt zich af of dit niet buiten het broedseizoen kan. 

 

-Melding 12 juli van snoei langs bospad Puttershoek. 



 

-We krijgen de melding van een inwoner – een ecoloog – over de gazons bij de Leeuwerik in 
Maasdam die van april tot november wekelijks worden gemaakt. Zelfs deze zomer tijdens de 
droogte, met open plekken en langzaam herstel van het gras tot gevolg. Regelmatig komt de 
uitvoerder ook met een bosmaaier de randen en hoekjes nog maaien, zelfs langs de struiken 
wordt alles kort gemaaid.  

Deze ecoloog constateert: de uitvoerder heeft waarschijnlijk een contract met 
inspanningsverplichting, dit maakt het beheer niet flexibel genoeg om in te spelen op 
langdurige droge of natte periodes. De vraag is of zulke contracten met het veranderende 
klimaat nog geschikt zijn. 

-Het medio juli kaal maaien van slootkant bij Boezemvliet Puttershoek. 

 

 

 

 



-Medio augustus lag de Zwanegatsedijk er zo bij na gefaseerd maaien in opdracht van het 
waterschap; voor de melder geen mooi voorbeeld van ruimte bieden aan biodiversiteit. De 
melder vraagt zich hierbij het volgende af: zouden het waterschap en de gemeente niet 
beter kunnen overleggen over het maaibeleid zodat er meer kans is dat er iets moois 
opbloeit? 

 

-In Strijensas valt het een inwoner op dat bij de Oeverlanden groenbeheer plaatsvindt aan 
weerszijden van het strandje als er vogels broeden of net jonge watervogels en jonge reeën 
zijn, waardoor deze verstoord kunnen worden.   

Klachten over de beschoeiing in Oud-Beijerland: 

-Melding dat er in heel Oud-Beijerland te hoge, steile houten beschoeiing is aangebracht 
waardoor nesten wilde eenden doodgaan omdat de kuikens niet uit het water kunnen en zo 
verdrinken. 

    



- Het treft ook een andere melder zeer onaangenaam dat ondanks alle toezeggingen van de 
gemeente plotseling een groot deel van de Oudbeijerlandse oevers van een harde 
beschoeiing is voorzien. In Nieuw-Beijerland betrof het de Kerksloot. Men zou (zoals beloofd 
in 2018) alleen nog in uiterste noodzaak een harde oever plaatsen. Melder heeft bij 
gemeente aan de bel getrokken. Antwoord: Dit waren nog oude bestekken uit lopende 
contracten. Had best anders gekund, maar kennelijk ontbreekt toch de 
wil/creativiteit/soepelheid om het anders te doen, volgens melders. Melder heeft nog 
uitgebreide info aangeleverd m.b.t. floatlands, drijvende oeverbakken waarmee je integraal 
of plaatselijk harde oevers kunt vergroenen, zoals in Breda. Reactie van de zijde van de 
gemeente is nihil.  

Meer algemene meldingen met betrekking tot groenbeheer: 

-Voor het oude gemeentehuis van Korendijk loopt een kreek. De oevers daarvan werden in 
de Korendijkse tijd zodanig gemaaid dat er een strook van 50 cm breed langs de oever bleef 
staan. Er had zich daar Oranje havikskruid gevestigd. Men liet dat altijd staan. De soort 
breidde zich jaarlijks uit. Nu wordt alles zowat tot in het water bestreden. Elders wordt ook 
alles in boomspiegels weggemaaid. Stond er op een bepaalde plek altijd een flinke 
hoeveelheid boerenwormkruid, nu treffen we een kaal vlak aan (je moet moeite doen om 
dat stukje te maaien). Dit alles is het te verwachten effect van uitbesteding, volgens melder. 

-Melder heeft geen specifieke situatie, maar eerder een algemeen beeld waar deze inwoner 
zich over verbaast en aan ergert: het intensieve beheer van de gazons. Nu we de afgelopen 
twee jaar veel thuis moesten werken viel dit extra op. Zo schrijft deze melder: ‘Van april tot 
november wordt het gazon voor mijn deur wekelijks gemaaid. Zelfs tijdens de droge zomer 
van twee jaar geleden, toen het gras bruin kleurde, werd gewoon de standaard 
maaifrequentie aangehouden. Met open plekken en langzaam herstel van het gras tot 
gevolg. 

Maar daar blijft het niet bij. Regelmatig komt de aannemer met een bosmaaier de randen en 
hoekjes maaien waar de maaimachine niet bij kan. Zelfs langs de struiken wordt alles 
regelmatig kort gemaaid. En dan worden ook nog eens de randen langs de bestrating 
afgesneden én worden in het najaar 2-3 keer de bladeren weggeblazen. 
Dit is toch zonde van alle uitlaatgassen, inspanningen en kosten? Volgens mij moet dit 
extensiever kunnen zonder dat het 'rommelig' oogt. Bovendien krijgen bloemen dan meer 
kans om tot ontwikkeling te komen. 
  
Toevallig zag ik dat in Zeeland onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden om minder 
te maaien zonder het gebruik als gazon in de weg te zitten: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29050 

  
Hopelijk kunnen jullie binnen de gemeente een pleidooi houden om het voorbeeld van de 
Zeeuwse gemeenten te volgen? 

In het kader van HW Zoemt lijkt me dat een mooie stap van de gemeente. De potenties voor 
een positieve bijdrage aan de insecten zijn groot en het kan al snel resultaat opleveren.’ 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturetoday.com%2Fintl%2Fnl%2Fnature-reports%2Fmessage%2F%3Fmsg%3D29050&data=05%7C01%7Ctania.heimans%40gemeentehw.nl%7C7169f6ccce9c4a79ecd008da47e4f4e0%7C69d6fde70376456f8b48d053c9bb510f%7C0%7C0%7C637901345929538395%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MBGGIhKng5c2AyJrr7Z%2FRRyPfkL7ugySJGj0gX3G8EI%3D&reserved=0


-Melding van ouder dat bij school Willem van Oranje in Oud-Beijerland zinloos vaak wordt 
gemaaid. 

 
Met dank aan alle melders. We hopen dat dit zwartboek mede aanleiding is voor duidelijk 
beleid waarmee meer ecologisch en diervriendelijk groenbeheer mogelijk wordt gemaakt. 
 


