
PAARDENBLOEM TARAXACUM OFFICINALE

Komt vaak voor in onze tuinen. 
Hoewel vaak ongewenst, is het 

een topplant voor bestuivers. Zijn 
pluisjes kunnen de zaden tot 3 

kilometer ver voeren.

Stengel is hol, wat niet het geval 
is bij gewoon biggenkruid. Als je 
de stengel of een blad scheurt, 
zie je wit melksap.

Tel elk open bloemhoofdje.

GEWOON BIGGENKRUID HYPOCHAERIS RADICATA

Groeit op een droge, voedselar-
me tot matig voedselrijke stand-

plaats. Floreert op schraal gazon 
en tussen stenen.

De grijsblauwe streep aan de 
onderzijde van de bloemen in 
het bloemhoofdje. Verschil met 
paardenbloem: geen holle sten-
gel, wel een vertakte bloem-
stengel.

Tel elk open bloemhoofdje.

MUIZENOOR HIERACIUM PILOSELLA

De naam verwijst naar het 
spatelvormige blad dat is bezet 

met een donsachtige laagje. Een 
lage, bodembedekkende plant 

die het best groeit op voedselar-
me, droge, zonnige en zanderige 

bodem.

Klein plantje, vaak niet groter 
dan 10 cm. Bladeren zijn laag te-
gen de grond gedrukt en hebben 
een behaarde bovenkant.

Tel elk open bloemhoofdje.

KRUIPENDE BOTERBLOEM RANUNCULUS REPENS

Heeft net zoals de scherpe boter-
bloem felgele bloemen. De naam 
komt van de kruipende uitlopers 
die iets verderop weer wortelen.

De bloemsteel is geribbeld of 
gegroefd. Is nooit het geval bij 
de scherpe boterbloem.

Tel elke open bloem.
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BLOEMEN – INFOFICHE

TEL 29 EN 30 MEI DE BLOEMEN IN ÉÉN VIERKANTE 
METER ONGEMAAID GRAS EN GEEF UW 
RESULTATEN IN VIA WWW.MAAIMEINIET.BE

MAAI MEI NIET

DOE NIETS  
VOOR DE NATUUR



SCHERPE BOTERBLOEM RANUNCULUS ACRIS

Komt enkel voor in minder 
gemaaide delen van het gazon. 

Bij regen buigt de bloem om 
meeldraden en stampers droog 

te houden.

Heeft in tegenstelling tot krui-
pende boterbloem geen gerib-
belde bloemsteel.

Tel elke open bloem.

WITTE KLAVER TRIFOLIUM REPENS

Voor honingbijen zou dit we-
reldwijd de allerbelangrijkste 

soort zijn. Komt bijna in elk gazon 
voor en vormt soms hele tapijten. 
Heeft meestal drie, soms ook 4 (!) 

blaadjes.

Lang gesteeld bolvormig 
bloemhoofdje dat verschillende 
kleine witte of lichtroze bloeme-
tjes draagt.

Tel elk open bloemhoofdje.

GEWONE ROLKLAVER LOTUS CORNICULATUS

Heeft opvallende gele vlinder-
vormige bloemetjes. Om bij de 

nectar te kunnen, moeten bijen 
het bloemetje openduwen.

Lage plant met helder gele bloe-
men die per trosjes van 2 tot 7 op 
korte stengels zitten. De blaadjes 
lijken op die van een klaver.

Tel elke open bloem.

SMALLE WEEGBREE PLANTAGO LANCEOLATA

Bloeit van beneden naar boven. Langwerpige bladeren met dui-
delijke nerven. Rechtopstaande 
geribbelde bloeistengels met 
aan de top een aar met ver-
schillende kleine witte bloemen.

Tel elk open bloemhoofdje.

MADELIEFJE BELLIS PERENNIS

Eén van de meest bekende bloe-
men in het gazon, bloeit bijna het 

hele jaar rond. Madeliefje staat 
graag in vaak gemaaid gazon. Bij 
wekelijks maaien komt hij moeilijk 

tot bloei, wie af en toe een maai-
beurt overslaat, wordt beloond met 

een mooi wit bloementapijt. 

Lijkt op de margriet, maar is 
veel kleiner. Wordt meestal niet 
groter dan 10 cm. Bloemhoofdje 
is 1-3 cm groot.

Tel elk open bloemhoofdje.
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GEWONE MARGRIET LEUCANTHEMUM VULGARE

Bloeit enkel als er weinig ge-
maaid wordt. Komt vaak voor in 
wegbermen en is graag gezien 

in veldboeketten.  

Grote zus van de madelief, met 
een bloemhoofdje van 3 tot 6 
cm doorsnede.

Tel elk open bloemhoofdje.

PINKSTERBLOEM CARDAMINE PRATENSIS

Bloeit niet vaak in intensief 
beheerd gazon, maar is vaak wel 

aanwezig. Kan opbloeien wan-
neer je een maaibeurt of twee 
overslaat. Komt eerder voor in 

nattere graslanden. Kan ganse 
weiden in bloei zetten. Bij regen 

gaat de bloem dicht om het stuif-
meel droog te houden.

De vier witte tot lila bloem-
blaadjes vormen een kruis en er 
lopen een aantal donkerpaarse 
aderen over de bloem.

Tel elke open bloem.

ZACHTE OOIEVAARSBEK GERANIUM MOLLE

Vaak te vinden op zonnige open 
plaatsen. Eén plant produceert 

jaarlijks 1500 tot 2000 zaden.

Roosgekleurde bloemetjes en 
zacht behaarde handnervige 
bladeren.

Tel elke open bloem.

KNOOPKRUID CENTAUREA JACEA

Komt enkel voor in minder ge-
maaide graslanden Een uitste-

kende insectenplant die veel 
nectar geeft.

Ruwe rechtopstaande stengels 
met paarse bloemhoofden. 
Onder het bloemhoofdje zitten 
vaak donkerbruine schubben.

Tel elk open bloemhoofdje.

PAARSE DOVENETEL LAMIUM PURPUREUM

Bloeit bijna het hele jaar door. 
Groeit vaak in losgemaakte bo-

dem (moestuin) of op kale grond, 
maar evengoed aan de bosrand, 
tussen straatstenen en op muren.

Lila/paars gekleurde bloemen. 
De bovenste blaadjes zijn vaak 
paars aangelopen. De stengel 
is net zoals bij gewone bru-
nel, kruipend zenegroen en 
hondsdraf vierkant, maar deze 
stengel is niet kruipend zoals bij 
deze andere drie. 
Tel elke bloeistengel
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GEWONE BRUNEL PRUNELLA VULGARIS

Ook ‘bijenkorfje’ genoemd om de 
vorm van de uitgebloeide plant. 

Af en toe eens een maaibeurt 
overslaan, is voor deze plant zeer 

gunstig.

De blauwpaarse bloemen bevin-
den zich in een compact hoofdje 
zonder blaadjes, bovenaan de 
stengel. De stengel is vierkant en 
kruipt over de grond.

Tel elk open bloemhoofdje.

HONDSDRAF GLECHOMA HEDERACEA

Groeit bij voorkeur op licht 
beschaduwde plekken. De plant 

geurt sterk kruidig (naar munt) bij 
het kneuzen van de bladeren.

Kruipt over de grond. Heeft 
een vierkante stengel. De 
bloeistengels staan rechtop en 
dragen 1 tot 6 blauwpaarse of 
lila bloemen. Heeft niervormige 
blaadjes.

Tel elke bloeistengel

KRUIPEND ZENEGROEN AJUGA REPTANS

Groeit vaak in vochtige tot natte 
zones in de tuin. Kan gebruikt 

worden als bodembedekker in de 
siertuin. Extensief maaibeheer is 
noodzakelijk om stand te kunnen 

houden.

Blauwpaarse bloemetjes ge-
groepeerd in een bloeistengel. 
De stengel is vierkant en kruipt 
over de grond. De bladeren op 
de grond zijn groen. De bladeren 
in de bloeistengel zijn kleiner en 
vaak paars aangelopen.

Tel elke bloeistengel.

GEWONE EREPRIJS VERONICA CHAMAEDRYS

Komt vaak voor in niet te intensief 
beheerd gazon en zomen. De 

helderblauwe bloemen sluiten 
zich bij hevige wind en neerslag. 

De bloemen vallen goed op in 
iets ruiger gazon en grasland. 

Helderblauwe bloemen met een 
wit hart. Als je goed kijkt, zie je 
twee meeldraden.

Tel elke open bloem.

De Maai Mei Niet-plantenlijst geeft een indicatie: deze 18 bloemen komen 
in veel gazons voor, maar niet in elk gazon. Hoeveel en welke bloemen u 
na één maand niet of minder maaien zal aantre� en, is afhankelijk van het 
bodemtype van uw tuin, hoeveel u in het verleden heeft gemaaid, bemest 
of gesproeid, het aantal uren zon in uw tuin… Omschakelen naar een 
biodivers gazon duurt even.
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MET DE STEUN VAN

DURF TWIJFELEN
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AKKERHOMMEL  
Vliegt vanaf maart 

tot en met september. 
Nestelt meestal boven-
gronds tussen mos of in 

graspollen

Houdt van: Witte do-
venetel, knoopkruid, 

rode klaver, speerdis-
tel, paarse dovenetel, 
akkerdistel, witte kla-
ver, paardenbloem, 

kruipend zenegroen, 
hondsdraf, rolklaver…

STEENHOMMEL 
Vliegt van half maart 

tot half oktober. Nestelt 
vooral ondergronds in 
muizennesten, onder 
wortels of stenen, kan 
ook bovengronds in 

nestkastjes.

Houdt van: Knoop-
kruid, speerdistel, 

jakobskruiskruid, ak-
kerdistel, witte klaver, 

marjolein, paarden-
bloem, boerenworm-

kruid…

GRASBIJ  
Vliegt in 2 generaties: 
maart-mei en juni-au-

gustus. Nestelt in de 
grond (zandbij). 

 
Houdt van: Paarden-

bloem, madeliefje, 
margriet, jakobskruis-

kruid, duizendblad, 
witte honingklaver, 

knoopkruid…

GROTE  
WOLBIJ  

Vliegt in mei-augustus. 
Nestelt in muurspleten, 
holle ruimten of oude 

nesten van andere 
solitaire bijen.

Houdt van: Bosan-
doorn, rolklaver, 

citroenmelisse, salie, 
betonie, knoopkruid…

MAAI MEI NIET
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ROSSE  
METSELBIJ 

Vliegt in april-juni. 
Nestelt onder andere in 

bijenhotels.

Houdt van: Paar-
denbloem, framboos, 

bernagie, scherpe bo-
terbloem, hondsdraf

PLUIMVOETBIJ 
Vliegt in juni-septem-

ber. 
Nestelt in de grond.

Houdt van: Ja-
kobskruiskruid, knoop-

kruid, heelblaadjes, 
gewoon biggenkruid, 

akkerdistel

TRONKENBIJ 
Vliegt vooral in 

juni-augustus. Veel 
geziene gast in bijen-

hotels.

Houdt van: Ja-
kobskruiskruid, boe-
renwormkruid, mar-
griet, duizendblad, 

gewoon biggenkruid

GEWONE  
SNUITVLIEG 

Vliegt van april tot 
eind september.

Houdt van: Hondsdraf, 
kruipend zenegroen, 

pinksterbloem en 
paardenbloem

SNORZWEEFVLIEG 
Vliegt bijna het hele 

jaar. 
De larve eet bladlui-

zen.

Houdt van: Paar-
denbloem, gewone 
berenklauw, boter-

bloem, duizendblad, 
biggenkruid…

MENUETZWEEFVLIEG 
Vliegt vanaf april tot 

eind september.

Houdt van: Boeren-
wormkruid, margriet, 

jakobskruiskruid, 
gewone berenklauw, 
wilde peen, scherpe 

boterbloem

Houdt van (in volgorde van belang), in vet de planten uit de Maai Mei Niet-selectie.

INSECTEN – INFOFICHE

Voor deze beestjes doen we het. Deze 20 insecten  
komen vaak voor in onze tuinen. Door niet of minder te 
maaien, loopt u meer kans om ze in uw tuin aan te treffen.
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GROTE LANGLIJF
Vliegt vanaf april tot 
en met september. De 
larve eet bladluizen.

Houdt van: Duizend-
blad, jakobskruiskruid, 

wilde peen, boeren-
wormkruid, paarden-

bloem, margriet…

BRUIN 
ZANDOOGJE

Vliegt vanaf eind mei 
tot in augustus.

Favoriete nectarplan-
ten zijn akkerdistel, 

vlinderstruik, knoop-
kruid, speerdistel, 
boerenwormkruid, 
duizendblad, rode 

klaver, witte klaver, 
margriet…

Waardplant zijn aller-
lei grassen.

BRUINE 
SPRINKHAAN

Actief van juni tot 
september. Koloniseert 

gemakkelijk kleine 
wilde hoekjes, ook in 

stadscentra.

Eet grassen (is niet 
kieskeurig).

BLINDE BIJ
Vliegt bijna hele jaar 
door. Lijkt op een bij, 
maar is een zweef-

vlieg.

Houdt van: Klimop, 
vlinderstruik, mar-

griet, paardenbloem, 
distels, duizendblad, 
madeliefje, knoop-

kruid…

KLEINE 
VUURVLINDER

Vliegt van april tot 
eind oktober.

Houdt van: Ja-
kobskruiskruid, 

boerenwormkruid, dui-
zendblad, akkerdistel, 
struikhei, knoopkruid, 
scherpe boterbloem, 

margriet…

ICARUSBLAUWTJE
Vliegt van april tot in 
september. Komt niet 
voor in  stadscentra; 
wel in verstedelijk-
te omgeving. Heeft 

grotere oppervlakte 
bloemrijk grasland 

nodig (vanaf 200m²).

Nectarplant is vaak 
rolklaver, die ook 

waardplant/gastheer is 
voor de rups.

ORANJETIPJE
Vliegt van eind maart 

tot eind mei.
Zit nauwelijks in stads-
centra, wel in buiten-

gebied.

Pinksterbloem is 
waardplant/gastheer 

voor de rups.

FRAAIE 
SCHIJNBOK(TOR)

Kevertje met een 
opvallende metaal-

glans, te vinden tot in 
september.

Houdt van: Mar-
griet, boterbloem, 

knoopkruid, gewoon 
biggenkruid…

BRUINRODE 
HEIDELIBEL

Jaagt op andere 
insecten en kiest vaak 
bloemrijke hoekjes als 

jachtgebied (ook als 
er geen water in de 

buurt is).

Eet geen nectar, wel 
de beestjes die op de 

nectar afkomen.

KLEINE BEER
Deze nachtvlinder 

komt voor in allerlei 
biotopen, waaronder 

tuinen.

Leeft als rups van 
allerlei planten.

Houdt van (in volgorde van belang), in vet de planten uit de Maai Mei Niet-selectie.

MET DE STEUN VAN

DURF TWIJFELEN

De Maai Mei Niet-insectenlijst is opgesteld door Wim Veraghtert, insectenexpert 
bij Natuurpunt. Hij dook in de databank www.waarnemingen.be en hanteerde 
drie criteria. ‘Ten eerste moet het insect in min of meer heel Vlaanderen 
voorkomen en mag het niet zeldzaam zijn. Deze diertjes duiken dus op in tuinen, 
en vaak ook in stadstuinen. Twee: de beestjes zijn gemakkelijk herkenbaar. Ten 
derde hebben ze een link met de 18 bloemen en planten uit de Maai Mei 
Niet -plantenlijst.’


