
Maai Mei Niet
 
Meimaand = grasmaand. Hét moment om je gazon weer
onder handen te nemen. Althans, dat vinden heel veel mensen.
Maar is het wel een goed idee om in mei je gras te maaien?
Sommigen hebben daar een andere mening over.  

Maai Mei Niet is een actie die nu loopt. Zij pro-
beert mensen te overtuigen om het gras nog niet 
te maaien. En op die manier de problemen van het 
klimaat en het milieu aan te pakken.

Waarom is het beter om het gras nog niet te maai-
en? Eén van de redenen is om de droogte tegen te 
gaan. Water verdampt sneller uit de bodem wan-
neer het gras kort is. Daarnaast is het maaien van 
gras heel nadelig voor bijen, vlinders en andere 
insecten. Want je maait ook alle bloemen af. En 
met de bloemen verdwijnt ook het voedsel van de 
insecten. Gevolg? De insecten blijven weg.

Groenten en fruit
Insecten zorgen voor de bestuiving van groenten 
en fruit. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld 
genieten van kersen, appelen, frambozen, toma-
ten … Door je gras maar om de vier weken te 
maaien, kan je tot tien keer meer bijen aantrekken. 

Wees creatief
Zie je toch graag een strak en kort gazon? Dan kan 
je misschien een stukje van je graspartij wat langer 
laten groeien. Of maai figuren in het gras. Zoals 
een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, 

golvende lijnen … En waarom zou je dit niet ver-
derzetten na de maand mei? Je doet er de natuur 
een groot plezier mee. En wat kleur tussen het gras 
is toch ook mooi meegenomen …

Wil jij (met je ouders) meedoen aan Maai Mei 
Niet? Registreer je op  
https://maaimeiniet.be/doe-mee. En wil je  
weten hoeveel nectar jouw gazon opleverde voor 
bijen? Tel in het laatste weekend van mei het aantal 
bloemen in één vierkante meter lang gras. Geef  
je resultaat door op de website. Dan krijg je je  
nectarscore te zien. 
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>>> Wil je de natuur een handje helpen? Maai dan je gras 
niet in mei.
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