Ecologisch
maaibeheer

Zo zorgen we voor een gezonde,
toekomstbestendige stad

Wuivende grassen,
bloemen, kruiden,
alles heeft een nut
voor de natuur. En
als mens kun je er
volop van
genieten.

We maken Nijmegen steeds groener en gezonder. Dat betekent
onder andere dat we het gemeentelijke groen ecologisch waardevol
maken. Door gras minder te maaien krijgt de natuur meer kans. Op
dit moment beheren we meer dan de helft van het gras in Nijmegen
op een ecologische manier. Dat gaan we nu flink uitbreiden. Ook
plekken die eerst gazon waren, worden nu ecologisch gras. Dat
betekent dat we op meer plekken slechts 1 à 2 keer per jaar gaan
maaien en het maaisel na een paar dagen afvoeren. De aanwezige
insecten krijgen zo de tijd om weg te kruipen. Door het afvoeren
verschraalt de grond. Zo gaan er meer bloemen en kruiden groeien
en minder gras.
Met het maaibeheer helpen we onder andere de (wilde) bijen in de
stad. Zij zijn essentieel in het ecosysteem.

Waarom?
Jarenlang hielden we eigenlijk al het gras kort. Inmiddels weten we
dat het gras meer waarde heeft als we het laten groeien. Er kunnen
dan veel meer dier- en plantensoorten groeien. En dat is weer goed
voor de weerbaarheid van het groen en uiteindelijk onze eigen
gezondheid. Ecologisch beheerd gras is namelijk bestendiger tegen
klimaatverandering, geeft meer verkoeling en helpt plaaginsecten
bestrijden.

Waar?
In fases gaan we in de hele gemeente het gras ecologisch beheren.
Per locatie kijken we waar ecologisch beheer mogelijk is, en waar
niet. Zo zorgen we voor een goede balans tussen natuurwaarde en
bijvoorbeeld speelruimte.

Wat kun je zelf doen?
We doen als gemeente ons best, maar de natuur heeft ook jouw
hulp nodig. Vergroen je tuin, hang nestkastjes op of laat wat
snoeiafval liggen. Zelfs op een balkon maak je met een paar
bloempotten al een verschil.
Kijk voor tips en inspiratie bij Operatie Steenbreek Nijmegen
(www.debastei.nl/steenbreek) of op www.maakgrijsgroener.nl
Help jij mee Nijmegen groener te maken?

Het duurt natuurljik
even voordat er
andere planten
verschijnen tussen
het gras. Ook kan
de samenstelling
van jaar tot jaar
veranderen en ziet
het er in elk
jaargetijde anders
uit.
Volg jij ook vol
nieuwsgierigheid
de veranderingen?

Vragen, ideeën, opmerkingen
Dat het maaibeheer is aangepast betekent niet dat het in 1 keer
goed is. Het kan zijn dat er nog steeds locaties zijn waar het anders
kan. Heeft u ideeën voor het maaibeheer of natuur in uw straat of
buurt? Laat het weten via Nijmegen.nl/mijnwijkplan
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