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ZELDZAME VLINDER

Metmaaien gaat het vaker mis
Met enige regelmaat gaat het ergens mis met maaien en leggen zeldzame
dieren of planten het loodje. Het gaat volgens De Vlinderstichting net iets te
vaak fout om nog van incidenten te kunnen spreken.
DOOR JAN HENSELS

Sommige machinisten zijn onderhand bijna bang om te gaan maaien”, zegt een
woordvoerder van de firma Krinkels, de aannemer die in het zuidelijk werkgebied van
Waterschap Limburg de bermen langs waterlopen maait. Hij doelt daarmee op het
commentaar dat het personeel in de buitendienst vaker krijgt van burgers en
natuurliefhebbers als ze een berm maaien. Is dat wel nodig, krijgen ze voor de voeten
geworpen.
De kritiek op het maaien zwol afgelopen week aan tot orkaanproporties nadat een
medewerker van de aannemer in Posterholt per ongeluk een groot deel van het enige
leefgebied in ons land van het donker pimpernelblauwtje had gekortwiekt. De
zeldzaamste vlinder van Nederland geniet Europese bescherming maar dat kon de
blunder niet voorkomen. De verbijsterde Vlinderstichting zag zich gedwongen er
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aangifte van te doen bij de provincie. „In mei ging het daar ook al mis met maaien. We
hebben toen geen aangifte gedaan, maar nu wilden we een statement maken”, geeft
woordvoerder Kars Veling van De Vlinderstichting aan.
De actie krijgt mogelijk nog een staartje. De provincie betreurt het nieuws in hoge
mate. „Als provincie hebben we de belangrijke taak om de vlinder voor dit gebied te
behouden. De Groene Brigade gaat uitzoeken wat er exact is gebeurd, wie ervoor
verantwoordelijk is en waarom dit is gebeurd”, stelt een provinciewoordvoerder. De
Partij voor de Dieren heeft inmiddels Statenvragen gesteld over de kwestie.

Cursussen
De aannemer in kwestie geeft ruiterlijk toe dat de oorzaak ligt in een geval van
miscommunicatie. Krinkels benadrukt biodiversiteit juist hoog in het vaandel te
hebben staan. Het bedrijf heeft ecologen in dienst en enkele medewerkers hadden al
een cursus gevolgd van de stichting Groenkleur. Daar krijgen de cursisten tips over
ecologisch maaibeheer en ontvangen ze een persoonsgebonden keurmerk. Die
cursussen zijn begin dit jaar gestart. „Echter ook zonder extra cursus of keurmerk had
dit niet mogen gebeuren.”
„Als het misgaat trekken betrokken partijen het boetekleed aan en wordt gesproken
van een incident. Naar onze smaak gaat het met maaien net iets te vaak mis om nog
van incidenten te kunnen spreken”, stelt Veling. Vogelliefhebbers in Limburg noemen
ook meerdere voorbeelden waar broedende vogels en eieren in het broedseizoen ten
prooi vielen aan maaimachines.
Bij de stichting Groenkleur zien ze dat inmiddels meerdere gemeenten en provincies
het keurmerk voor ecologisch maaibeheer als eis stellen. In Limburg viel recent zelfs
een gemeente in de prijzen, vanwege de extra aandacht voor natuur bij het maaien;
Maasgouw. Daar maaien ze bijvoorbeeld tegenwoordig in het broedseizoen een strook
die verder van fietspad of weg ligt niet, zodat insecten en broedvogels worden ontzien.
Tegelijkertijd leeft bij Groenkleur de vrees dat bij tal van gemeenten het groenbeheer
vaak het eerst het kind van de rekening is als er weer bezuinigd moet worden.

Biodiversiteit
Bij Waterschap Limburg balen ze als een stekker van de maaiblunder in Posterholt.
„We doen juist veel aan biodiversiteit en ecologie en hebben op verzoek van het
algemeen bestuur aandacht voor biodiversiteit ook als voorwaarde opgenomen
richting aannemers”, zegt bestuurder Har Frenken. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het
waterschap ook andere doelen, zoals het voorkomen van wateroverlast, in het oog
moet houden. Daarvoor is maaien juist nodig. Dat levert soms een spanningsveld op
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tussen natuurdoelen en zaken als het voorkomen van wateroverlast. „Mensen vergeten
dat soms wel eens. Tegelijkertijd hebben we als waterschap ook bijgedragen aan
natuurherstel langs beken, daardoor zijn er op veel plaatsen meer planten en dieren.
Daar probeer je ook zo veel mogelijk rekening mee te houden. We willen volgend jaar
bijvoorbeeld sonar laten gebruiken bij het maaien. Dat brengt een geluid voort
waardoor vogels die verscholen zitten in de berm opvliegen.” Om te voorkomen dat
het in Posterholt opnieuw misgaat, heeft het waterschap partijen als De
Vlinderstichting, Limburgs Landschap en de aannemer verzocht om met voorstellen te
komen. De aannemer mag volgens Frenken voorlopig niets meer doen op het bewuste
stuk berm.
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