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Maaien fruittuinen

J

Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de algemene beschouwingen op 13 juni jl. heb ik toegezegd bij de polderecoloog na
te gaan of er in de Fruittuinen te Hoofddorp frequenter gemaaid kan worden en u hierover
schriftelijk te informeren. De achtergrond van de vraag was dat door hoog gras honden in
hun losloopgebied meer last zouden hebben van teken.
Ik kan u het volgende meedelen. Het gras in dat deel van de fruittuinen wordt 2x per jaar
gemaaid in de voorzomer en het najaar. Het gras in de fruittuinen herbergt geen andere
insecten dan hoog gras elders. Besmetting door teken of andere schadelijke insecten is in
de Fruittuinen nog nooit waargenomen. Een sleepproef met een witte doek eind mei, om te
testen of daar nimfen van teken (jonge onvolgroeide beestjes) op kwamen, heeft geen teken
opgeleverd.
Het gras wordt beheerd als schraal grasland. Er wordt in de voorzomer gemaaid (ook dit jaar
gerealiseerd), zodat de appels die in augustus, september en oktober vallen een zachte
ondergrond treffen, maar het gras nog niet zo hoog is dat dat de appels niet meer zichtbaar
zijn. Verder wordt in de late herfst nog een keer gemaaid met afvoeren van hooi. In de winter
is dus de begroeiing laag.
Dit maaibeleid zorgt ervoor dat steeds meer bloemsoorten de Fruittuinen intrekken. Zo komt
de zeldzame zwartmoeskervel voor, die voorts alleen op Texel wordt aangetroffen.
Boterbloemen, streepzaad, beemdooievaarsbek breiden zich steeds verder uit.
Alles afwegend, geen gevaar voor teken en de ecologische meerwaarde, doen mij besluiten
het huidige maaibeleid te continueren.
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Volgvel

In de verwachting hiermee mijn toezegging jegens u nagekomen te zijn, verblijf ik met
vriendelijke groet.
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foffeuillehouder openbare ruimte, sociale zaken en welzijn
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