
Maaien, zaaien 
en groeien 

Wist u dat...
•    we in 2020 6.000 m2 bloemenweiden inzaaiden? 2.850 

stuks bos- en haagplantsoen aanplanten en 175 bomen? 
  Dit doen we met de gemeente Lochem zo divers mogelijk.  
•   veel bloemenweiden een extra functie hebben? De weide in 

Epse heeft een kikkerpoel, de bloemenweide in Eefde een 
mooie beekloop en de weide nabij het Staringcollege zorgt 
voor regenwaterafvoer.

•   de bloemenweide aan de Kozakkenlaan in Gorssel  een wadi is? 
Een beplante greppel met doorlatende bodem. Het hemelwater 
komt via de planten en bodem terug in het ecosysteem en niet 
in het riool. Wadi’s maaien wij tweemaal per jaar.

Wilt u iets melden over uw leefomgeving? 
Dat doet u eenvoudig op www.circulus-berkel.nl/lochem Uw melding verschijnt 
dan op de digitale kaart. Op de kaart volgt u ook de status van uw melding.

Bloemenweiden 
natuurlijk mooi én nuttig
Onze gemeente telt zo’n 20 bloemenweiden. Van grote weiden 
tot kleinere stroken. Het is alweer genieten van alle kleuren en 
grassen, voor mens én dier…

De weides zijn natuurlijke afscheidingen tussen de kernen en 
het buitengebied. Ze zorgen voor een natuurlijke aanblik, maar 
het is meer dan dat. Kruiden krijgen alle kansen, aantrekkelijk 
voor vlinders, bijen en libellen. Vogels en kleine dieren zoals 
egels en muizen vinden er beschutting en voedsel. Kortom: een 
volledig ecosysteem.

Ook het maaien is belangrijk. Dat doen we in  het najaar. 
Maaisel laten we een paar dagen liggen. Het zaad kan zich dan 
verspreiden. Om het drogen te versnellen ‘schudt’ de maaier het 
nog een keer op. Daarna legt hij het op rijen klaar (het ‘ruggen’) 
en wordt het hooi geladen. 

Bloemenzee in Eefde 
Vorig jaar plantten we 10 jonge bomen aan de 
Schoolstraat in Eefde en zaaiden we kleurige 
bloemen mengsels in. Bewoners plantten bloem-
bollen. Dit voorjaar werd het resultaat zichtbaar: 
een bloeiende plek met aantrekkingskracht op 
mensen, insecten en kleine zoogdieren. 

Maaien. Wanneer is het nodig? 
Vanaf de maand april start op sommige plekken in de gemeente het maaiwerk. Denk 
aan gemeentelijke trapvelden, wadi’s en de grotere velden van gemeentelijke be-
graafplaatsen. Gazons met bloembollen maaien we in juni. Zo krijgen bollen de kans 
om af te sterven en voeding op te slaan. Deze energie is nodig om volgend jaar weer 
volop te bloeien. 

Gazons maaien op beeld  
Veel werk voeren wij uit ‘op beeld’. Ook het maaien van gazons. Met vast-
gestelde beelden controleren we of en wanneer er gemaaid moet worden. 
Zo voorkomen we dat gras bij groeizaam weer te laat gemaaid wordt of juist 
onnodig vaak. Daarom slaan de maaiers soms wel eens een perceel over.
In Lochem is beeldkwaliteit B afgesproken, een basiskwaliteit. Het gazon 
mag daarbij gemiddeld 7 cm hoog worden.

Obstakels 
Om de drie maaibeurten maaien we rondom obstakels; plekken waar grotere 
machines niet kunnen komen. Begroeiing kan daar dus wat hoger zijn voordat 
de maaiers langskomen.

Vijver Berkeloord: 
een fi jne 
groene plek! 
De vijver in de Lochemse wijk Berkeloord wordt 
een fi jne omgeving voor mensen, fl ora en fauna. 
In Engelse landschapsstijl gaan biodiversiteit en 
recreatie hand in hand. De plek kreeg een nieuw 
gazon, we zaaiden bloemenmengsels in en met 
aanwonenden is de oeverbeplanting aangebracht. 
En verder? We maaien wekelijks een natuurlijk 
wandelpad in het gras, langs de oever. Ook 
komen er nieuwe rustbanken. In het najaar gaan 
de ‘stinzenbollen’ de grond in voor typische 
verwilderde bloemen en planten die van oorsprong 
op landgoederen voorkwamen. 
Een project vanuit inwonersinitiatief, van harte 

ondersteund door de gemeente en Waterschap 

Rijn en IJssel. 

Bijen, een nuttig volkje! 
Honingbijen zorgen bijvoorbeeld voor bestuiving van veel 
gewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen 
zaden. Door plantenbestuiving zorgen bijen bovendien voor meer biodiversiteit. 
Maar de bijensterfte blijft groot in ons land door te weinig voedsel en nestgelegen-
heid. Daarom zijn we in de gemeente Lochem zuinig op bijenvolken. 

Zwermende bijenvolken
Van mei tot oktober verlaten bijenvolken soms de kast of nest op zoek naar een 
nieuw huis. Ze strijken neer op een nieuwe plek of maken daar een tussenstop. 
Dat kan in het openbaar groen zijn, maar ook bij u in de tuin. Daar gaan ze verder 
met hun nuttige werk. 

Ervaart u overlast? Meld het bij de lokale imker 
Op www.bijenhouders.nl biedt de Nederlandse Bijenhouders Vereniging 
hulp aan.  U vindt daar adressen van imkers in de buurt. Zij kunnen ervoor 
zorgen dat de bijen verplaatst worden. Ook voor advies kunt u bij deze imker 
terecht. Meer informatie over bijen en hommels én handige weblinks vindt u op 
www.circulus-berkel.nl/lochem 

Veilige zichthoeken 
en fi etspaden 
Tussen half juni en half juli worden de ‘zichthoeken’ in onze gemeente 
gemaaid, dit zijn de bermen nabij kruisingen en splitsingen. Zo voorkomen 
we onveilige verkeerssituaties. Bermen langs fi etspaden maaien we 
driemaal per jaar. Dit doen we tweemaal per jaar over een lengte van 
circa 75 meter. Daarmee houden we de paden toegankelijk en vrij van 
overhangend gras, en zorgen we voor voldoende verkeersoverzicht.

Ecologisch beheer 
voor bloeiende bermen
Bermen maaien we zodra kruiden en bloemen zijn uitgebloeid, van 
oktober tot en met november. Daarbij maaien we om het jaar de hele berm. 
Het ene jaar aan de noordkant van de gemeente, het andere jaar aan de 
zuidkant. Aan de andere gemeentekant maaien we dan een strook van een 
meter vanaf de weg. In die periode maaien we ook ruw gras op bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen. 

Bermen vol vlinders 
Voor het maaiwerk zetten we een maai-zuigcombinatie die het maaisel 
afvoert. Zo verschralen we de bodem: we voorkomen voedingsgrond 
voor hoge grassen en brandnetels. Weghalen van maaisel geeft groei-
kansen voor kruiden en planten. Aantrekkelijk voor passanten, maar 
ook voor vlinders en andere insecten. Mensen én dieren genieten zo 
iedere zomer van de bloeiende bermen. 

Van groen naar kleur:
groenvakken
Afgelopen seizoen zijn een fl ink aantal groenvakken al 
ver nieuwd; openbare groenperken met bodembedek-
kers, (sier)heesters en bomen. De vakken richten we 
gelijk gevarieerder en bloemrijker in. Daarmee zorgt de 
gemeente voor meer biodiversiteit én meer kleur in onze 
wijken. Het project neemt een aantal jaren in beslag. We 
voeren het verspreid over de gemeente uit in het najaar en 
de winter. 
Met aanwonenden nemen we natuurlijk vooraf contact op.

voor bloeiende bermenvoor bloeiende bermenvoor bloeiende bermen

Schapen maaien het gras  
Heeft u ze alweer gespot in Eefde? De kudde Poll Dorset-schapen? De ooien maken tot 
oktober ‘graasrondes’ langs aangewezen locaties. Ze houden daar grassen, kruiden en 
andere planten kort en vervangen zo het maaiwerk met machines. De wollige grasmaaiers 
verspreiden tijdens hun trektocht zaden, vruchten en plantdelen. Daarmee zorgen ze voor 
een rijke begroeiing. Wist u dat de kudde vanaf half juli ook aan de slag gaat  in Gorssel? 
Meer over begrazing: circulus-berkel.nl/wijgrazeninlochem.

Wilt u iets melden over uw leefomgeving? 
Dat doet u eenvoudig op 
dan op de digitale kaart. Op de kaart volgt u ook de status van uw melding.

Bloemen: aantrekkelijk 
voor mensen en dieren! 
Niet alleen bermen staan in bloei. Steeds meer grasstroken veranderen in kleurige bloem-
stroken. We zaaien daar – in overleg met gemeente en aanwonenden – bloemenmengsels in. 
Bijvoorbeeld aan het Wansink in Epse, de Schoolweg in Laren, de Lochemse Kopermolenring 
en de Almense Blauwedijk. Het resultaat laat soms even op zich wachten. U herkent 
ingezaaide stroken aan dit bord.

Bijen, een nuttig volkje! 
Honingbijen zorgen bijvoorbeeld voor bestuiving van veel 
gewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen 
zaden. Door plantenbestuiving zorgen bijen bovendien voor meer biodiversiteit. 
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