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11 april 2021 
 
Thema 2021: Zaaien en maaien 
Soort van het seizoen, lente, grassen, april - juni 
 
De biodiversiteit holt achteruit, 70% van de insecten is verdwenen, het voortbestaan van de 
bijen staat onder druk, kuikens van weidevogels vinden geen voedsel. Wat is er mooier dan 
even een kruidenrijk mengsel in te zaaien voor een bijenlint, honey highway, voor extra 
insecten voor kuikens in het weidevogelland. En dan het liefst grote bloemen die wij mensen 
ook mooi vinden en wat wij mooi vinden, moet wel goed zijn voor de natuur. 
Dat mensen inzaaien betekent dat ze het probleem serieus nemen. In dit jaarthema proberen 
we meer kennis over te dragen over wat wel en wat niet werkt bij het inzaaien. We hebben 
de afgelopen jaren onderzoek naar al of niet ingezaaide bermen en weilanden gedaan en 
daar zullen we uit putten. Ook zullen we het hebben over het beheer van graslanden. Daar is 
misschien nog wel meer mee te doen dan met inzaaien. 
 
In 2021 is het jaarthema: Zaaien en maaien. Dit seizoen vragen wij aandacht voor een 
belangrijke plantengroep die in ons gebied voorkomt: grassen. 
 
Eigen ervaring 
Voor mij heeft maaien alles met gras te maken, als stadsbewoner ben ik bekend met vele 
tuinen en tuintjes die klassiek zijn ingericht, een gazon als middelpunt en een border met 
planten en struiken eromheen. De grote uitdaging is om dat gazon kort, groen en vrij van alle 
niet-gras te houden. Het kort houden vraagt om elke week of dan tenminste om de week een 
maaibeurt. Heerlijk die geur van versgemaaid gras. Van vroeger herinner ik me ook met 
plezier de buitengym van school, als je dan op je beurt moest wachten, zittend in het gras, 
waren er altijd wel madeliefjes waar we armbandjes en kransen mee maakten.  
Mijn eigen gazon ben ik een paar jaar geleden minder vaak gaan maaien. Al na een paar 
weken hadden grasmotjes, microvlinders, sprinkhanen en andere diertjes dat gras 
gevonden. Sinds een paar jaar staan er zelfs enkele pinksterbloemen, elk jaar iets meer. 
 
Herkenning  
Grassen (Poaceae) zijn meest groene, eenjarige overoverblijvende planten. In Nederland 
kennen we ongeveer 150 soorten, wat ze gemeen hebben is een buisvormige, meestal holle 
stengel met knopen. De bladeren staan twee aan twee en hebben een bladschede, waarmee 
het blad aan de stengel zit en een bladschijf, het blad zelf, met op de grens daarvan een 
tongetje. Dat tongetje is een vliezig of harig deel in de vorm van, tja, een tongetje en is een 
belangrijk kenmerk om een gras op naam te brengen. Je ziet het tegen de stengel zitten als 
je een blad wat naar beneden trekt.   
Een ander belangrijk kenmerk is de bloeiwijze. Grassen zijn worden door de wind bestoven, 
de bloemen hoeven niet aantrekkelijk te zijn voor insecten en zijn vaak bruinig of groenig. De 
bloemen zitten in aartjes en de aartjes samen vormen de bloewijze: een aar, een pluim of 
iets daartussenin, de aarpluim. Bij een aar zitten de aartjes direct aan de hoofdtak (verlengde 
van de stengel) zonder steeltjes. Bij de aarpluim zit er wel een klein steeltje / takje en aan het 
eind ervan zit een kluwen aartjes. Bij een pluim is de gaat de stengel over in meer of minder 
takken, die zelf ook weer kunnen vertakken. Aan het eind van elk takje zit het aartje. 
Het aartje zelf kan één of meer bloemen hebben en bestaat uit bloemblaadjes, de onderste 
twee zijn de kelkkafjes en de bovenste twee de kroonkafjes en dan de meeldraden en 
stamper. 
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Grassen zijn windbestuivers en hebben daarom geen uitgesproken kroonbladen. De 
Grassenfamilie heeft een kenmerkende bouw van de bloem. 
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Soorten 
In Nederland komen ongeveer 150 soorten gras voor. Vele soorten zijn wel gebonden aan de 
grond waar ze in groeien. Er zijn er met voorkeur voor arme zandgronden, zoals in de duinen 
of juist aan voedselrijke omstandigheden.  
 
Voorkomen 
Grasland, weiden en gazons worden door mensen aangelegd. Spontaan verschijnt het 
overal waar het maar kan, zoals tussen stoeptegels, in bermen en parken. Grasland en 
weiden zijn er voor het vee. Natuurlijke graslanden worden al sinds oudsher gebruikt en dus 
kort gehouden door schapen en dergelijke. 

Een gazon is een veld met kortgemaaid gras. Het aanleggen van gazons begon rond 1500 in 
Engeland. Eerst voor balspelen, later werd het mode voor landhuiseigenaren om een groot 
gazon te hebben. Het onderhoud kostte een vermogen, dus was het een goede manier om 
rijkdom te etaleren. Veel later werd het ook voor gewone mensen haalbaar en nu heeft 
menig tuinbezitter ook een gazon. 

Ecologie  
Gras is ecologisch heel belangrijk. Het plantje zelf, de zaden en de wortels zijn voedsel voor 
talloze soorten. Niet voor niets bestaat veel “boeren”land uit weiland om vee te laten grazen. 
Ook herten, konijnen en hazen, ganzen en vele andere watervogels eten gras. Heel veel 
insecten leven van of in gras, zoals verschillende soorten wantsen die zuigen aan gras en 
microvlinders met de naam grasmot (er zijn er een heel aantal van) hebben rupsen die van 
gras leven. Van de wortels eten weer andere soorten insecten als langpootmuggen en 
keversoorten. De wortels worden ook gebruikt door bijvoorbeeld de gele weidemier, om het 
nest wat stevigheid te geven. Grassen als helm en riet worden gebruikt als dakbedekking en 
voor schuttingen. Wij mensen zijn ook graseters, granen als tarwe en haver zijn de zaden 
van grassen. We eten ook nog eens vlees van allerlei graseters. Zo bezien zijn wij voor onze 
voedselvoorziening voor 80% afhankelijk van gras. 
 
 
 

Om het tongetje te bekijken: pak de stengel een stukje 
onder het blad beet. Trek aan het blad en de schede 
breekt open.  
Het tongetje kan vliezig zijn, harig of ontbreken (dit 
laatste alleen bij Europese hanenpoot). 

A: onderste kelkkafje 
B: bovenste kelkkafje; ontbreekt soms 
C: lemma met kafnaald; bootvorm. Kafnaald zit dus (niet) 

(alleen) op kafje. 
D: palea; vliesje dat als dek op bootje van lemma ligt 
 
Boven de eerste bloem kunnen er nog meer bloemen 
zitten. Kafjes zitten alleen onderaan het aartje. 
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Van gazon als biljartlaken naar rijk grasland 
Een strak gemaaid gazon is ecologisch gezien van weinig waarde. Het is wel beter dan 
betegeling, omdat water de grond in kan zakken. Er zijn verschillende manieren om van een 
strak gazon naar een meer gevarieerd en daarmee een biodiverser geheel te komen. 
Zomaar bloemenzaad strooien in het gras zal niet werken, de grasmat is te gesloten voor de 
meeste zaden om te ontkiemen. 
Bepaal de delen die je intensief gebruikt om op te spelen, zitten of lopen en hou die nog 
steeds kort. Speelgazon zou je in het voorjaar wat kunnen laten gaan en pas als het 
buitenspeelseizoen aanbreekt kort gaan houden. 
De makkelijkste weg is om het gazon niet meer te behandelen met antimosmiddelen, 
kunstmest en dergelijke. Ga ook veel minder maaien, laat het maaisel een dag of wat liggen 
en breng het dan naar de compost. Hierdoor verarm je de grond, verzwak je het gras en geef 
je bloemplanten een kans. 
Als je een strakke scheiding met je borders op prijs stelt, kies dan voor een cirkel of ovaal in 
het midden om te laten groeien, misschien nog met een pad erdoor heen. 
Een leuke methode is ook kleinere delen bloemrijk te maken. Steek een stuk gras uit en leg 
het omgekeerd weer in het gat. Er ligt nu een zaaibedje boven waar je (grasland) bloemzaad 
op kan zaaien. 
Als je bloemzaad wilt strooien in een goede grasmat, kan je het beste het gras hier en daar 
weghalen, zodat je zaad een kans krijgt. 
 
Huiswerk 
1. Stuur een foto van jouw mooiste gras op. Dit mag een weide zijn, een individueel gras, 

een detail. Voeg er een (korte) toelichting bij. Bij ieder thema wordt een prijswinnaar 
bepaald. De criteria zijn beeldkracht van het thema en originaliteit. 

2. Zoek bloeiende grassen. Sorteer ze per soort. Als je foto’s instuurt, krijg je naam terug. 
3. Zoek op internet de volgende grassen: straatgras, Europese hanenpoot, helm, Italiaans 

raaigras, Engels raaigras, ijle dravik, liesgras en rood zwenkgras. 
 
Reacties naar natuurlijkdelfland@knnv.nl 
Vraag onze nieuwsbrief aan waarin o.a. activiteiten rond grassen bekend worden gemaakt. 
 
We hebben een grassenboek gepubliceerd:  
Te hooi en te gras gepresenteerd. In dit boek worden 100 
Delftse grassen beschreven en 64 soorten afgebeeld. 
De aanleiding voor het schrijven van het boek zijn de 
aquarelen van Kees van der Kraan en 30 jaar 
inventariseren van grassen in Delft en directe omgeving. 
De teksten zijn geschreven door Raymond van der Ham en 
Cor Nonhof heeft de verspreidingskaartjes samengesteld. 
 
Dit boek is het eerste boek in Nederland dat de grassen in 
één stad beschrijft. 
In het hoofdstuk 150 jaar Delftse grassen worden uit 
eerdere publicaties de grassen met de huidige vergeleken. 
Dit boek is ook uitermate geschikt voor natuurliefhebbers 
uit andere Nederlandse en Vlaamse steden om met 
grassen kennis te maken. 
 
Het boek is te bestellen door € 25,- of € 20,- (voor leden Natuurlijk Delfland) + 7,- 
verzendkosten over te maken naar NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland, zet 
het verzendadres erbij. 
Afhalen kan ook. Vraag de adressen aan via natuurlijkdelfland@knnv.nl  
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