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Het maaiseizoen is begonnen en een van de eerste dijken, die in opdracht van het waterschap wordt
gemaaid, is een bloemrijke dijk bij Heerenkeet op Schouwen-Duiveland. Het maaien van deze bloemrijke - en alleen al daardoor ecologisch en landschappelijke waardevolle – dijk aan het begin van de
bloeiperiode en aan het begin van het broedseizoen wordt maatschappelijk niet begrepen.
In een reactie op de maatschappelijke onrust over het maaien van deze dijk in de PZC van dinsdag 25
april geeft de dijkgraaf de volgende motivatie voor het maaien van deze dijk in deze periode:
-

Deze dijk is in april gemaaid omdat het waterschap zo veel dijken moet maaien (400 km) dat
anders de maaiwerkzaamheden niet in 2 maanden zijn afgerond.
- De dijken moeten worden gemaaid om zo de kwaliteit van de grasmat vanuit oogpunt van waterveiligheid te borgen.
Deze reactie roept bij de fracties van WaterNatuurlijk en Natuurterreinen de volgende vragen op:
-

-

-

Moeten alle primaire waterkeringen vanuit waterveiligheidsoogpunt vóór half juni zijn gemaaid, zoals de dijkgraaf in zijn reactie impliciet stelt? In de handreiking grasbekleding van de
STOWA (www.handreikinggrasbekleding.nl) wordt namelijk aangegeven dat - voor een optimale erosiebestendige grasbekleding van een dijk - de optimale periode voor de eerste maaibeurt ligt tussen medio juni en medio juli met een tweede maaibeurt na medio augustus.
Heeft het waterschap een overzicht van de differentiatie in botanische en ecologische kwaliteit
van haar dijken en in hoeverre speelt deze differentiatie een rol in de planning van het maaibeheer van deze dijken.
Hoe verhouden de maaiwerkzaamheden van dijken, en die van de dijk bij Heerenkeet in het bijzonder, zich met de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen?
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Vooraf:
De uitvoering van de maaiwerkzaamheden bij de Heerenkeet op Schouwen-Duiveland is voor
2022 aangepast ten opzichte van de uitvoering in 2021.
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In onderstaande kaarten is aangegeven op welke wijze er gemaaid wordt. De kleur lichtgroen
geeft aan dat er op de dijktaluds zogeheten gazonbeheer wordt toegepast. De kleur paars
geeft aan dat er ecologisch wordt gemaaid, dat wil zeggen maaien en afvoeren. De lichtbruine
kleur geeft aan dat het dijktalud in beheer is bij een derde partij.
De situatie in 2021:

De situatie in 2022:

Uit beheeroogpunt is op 2 delen het gazonbeheer gehandhaafd. Enerzijds vanuit recreatief
oogpunt en anderzijds omdat het dijktalud zo steil is dat maaien en afvoeren een niet veilig
werkbare optie is dan wel te duur wordt. De foto’s die op twitter zijn verspreid waren genomen op het deel bij de Heerenkeet waar gazonbeheer is gehandhaafd.
De vragen:
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Er wordt maar een klein gedeelte van het totale areaal van onze waterkeringen door of in opdracht van het waterschap gemaaid. Het overgrote deel van de waterkeringen wordt door de
gebruikers en pachters zelf gemaaid of beweid. Het waterschap kiest op sommige delen van
de primaire waterkering voor gazonbeheer en op andere gedeelten van de waterkering voor
ecologisch beheer (zie schema). Bij Heerenkeet is gekozen voor gazonbeheer, enerzijds vanuit
recreatief oogpunt en anderzijds omdat het dijktalud daar zo steil is dat maaien en afvoeren
een niet veilig werkbare optie is dan wel te duur wordt.
In tegenstelling tot wat in de PZC vermeld stond hoeven niet alle waterkeringen voor juni te
zijn gemaaid. Bij het maaien wordt natuurlijk rekening gehouden met het groeiseizoen. Bij gazonbeheer is het ons streven dat de eerste maaibeurt moet zijn uitgevoerd voordat er teveel
begroeiing op de waterkering staat.
Als er te veel gewas staat zal door het maaisel dat met het klepelmaaien op de zode blijft liggen de zode verstikken waardoor deze te open wordt en daarmee onvoldoende erosiebestendig wordt. Gemiddeld worden er bij gazonbeheer drie tot zes maaibeurten door het waterschap per jaar uitgevoerd.
Bij ecologisch beheer wordt het maaisel begin juli en na half augustus van de waterkering verwijderd na drogen en schudden om voldoende te kunnen profiteren van zaadval uit het maaisel. Hiermee sluiten we aan bij de inhoud van de STOWA handreiking zoals u aangeeft.
Gedeelten van de waterkering die bij derden in gebruik zijn en die gebruikt worden voor bv
hooiwinning zullen om die reden weer later worden gemaaid om een zo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen. De tijdstippen van maaien moeten derhalve in de juiste context worden
geplaatst.
Het waterschap heeft in haar beheer geen onderscheid gemaakt tussen botanische en ecologische kwaliteit van de waterkeringen. Waar zich kansen voordoen proberen we zoveel mogelijk over te gaan tot wat wij noemen ecologisch maaien van waterkeringen. In het geval er ook
andere belangen spelen zoals recreatief medegebruik moeten we altijd een afweging maken.
Overigens daar waar er beschermde soorten worden aangetroffen worden deze opgenomen in
de maaiapp zodat bij volgende maaiwerkzaamheden de locaties van deze soorten bekend zijn
en rekening mee kan worden gehouden.
Scheldestromen werkt volgens de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
Tussen het waterschap en de gecontracteerde aannemers bestaat een civielrechtelijke relatie.
Het waterschap moet zich er via de opdrachtverlening van verzekeren dat aannemers hun
werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen van het waterschap, in dit geval volgens de genoemde gedragscode. Overigens zijn aannemers, net als andere derden, er zelf voor verantwoordelijk dat zij zich aan de wet houden.

