
             MAAIEN MET DE ZEIS  agenda 2017    

 
 
 

 17 juni: Maaien in Uithuizen. 
Tijd: 10.00- 15.00  
Locatie: in het bos van Natuurmonumenten.  

Natuurmonumenten, gemeente Eemsmond en de Bijenvereniging werken samen om dit gebied in te 
richten voor bijen. Door verschraling wordt geprobeerd de biodiversiteit te vergroten voor (wilde) 
bijen, vlinders en insecten; de  opening is in juli. 
Er is soep voor tussen de middag voor ieder die zich tevoren heeft aangemeld via: 
zeisbrigade@landschapsbeheergroningen.nl  Na aanmelden worden de locatie-gegevens 
toegestuurd. 
 

 24 juni: Landelijke maaidag in Schokland. Iedereen die van maaien houdt kan zich aanmelden 
Informatie over landelijke maaiactiviteiten zie de website: www.maaienmetdezeis.nl 

 27 juni: Maaiers in klederdracht aan de slag tijdens de Vlagtwedder Landbouwdagen 
Informatie bij Wytske Bruining, w.bruiningvlv@gmail.com 

 12 en 13 augustus: Maai-demonstraties tijdens de Historische dagen bij Verhildersum in 
Leens 

 19 augustus:  Maai-demonstraties  tijdens de Nostalgische Boerendag in Opende 

 26 augustus:  Maai-demonstraties in Onstwedde (onder voorbehoud) 

 26 augustus:  Landelijke kampioenschappen maaien met de zeis  in Arnhem (onder 
voorbehoud)     
 

Over alle bovenstaande activiteiten en cursussen kun je informatie opvragen bij de Zeisbrigade: 
zeisbrigade@landschapsbeheergroningen.nl ; en bij Christ van Beek (050-3015092) en  Rudolf 
Westra (06-54200308) en de Groene Agenda op de website van Landschapsbeheer Groningen: 
http://www.landschapsbeheergroningen.nl/groene-agenda/ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Zaterdag 27 mei en zondag 28 mei waren spannende wedstrijden in respectievelijk 
Vledderveen (Gr.) en Orvelte (Drenthe). Een kort verslag van Vledderveen, met dank aan 
Wytske Bruining:  

Het open veenkoloniaal kampioenschap maaien met de zeis gehouden in Vledderveen 
(Groningen) was een spannende strijd tussen zeer ervaren maaiers. De jury constateerde dat een 
aantal maaiers die vorig jaar ook mee deden nu duidelijk beter maaiden. Tijdens de 
prijsuitreiking werd door de jury bij elke deelnemer een toelichting gegeven over de beoordeling 
van het verrichtte maaiwerk. Deze informatie wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. 
Bij de heren gevorderden werd de strijd gewonnen door de ervaren, inmiddels 80 jarige, Jan 
Hoving uit Bellingwolde met 91 punten. Hij ontving een prachtig handbeschildert porseleinen 
bord met afbeelding van zeisers. Dit bord is gemaakt door Mariellen Faber uit Bedum en 
beschikbaar gesteld door een anonieme sponsor. 
De tweede prijs ging naar de winnaar van vorig jaar Jan Kool uit Baflo met 89 punten. Derde werd 
IJtze Zijlstra met 87,5 pnt. Vierde was John Wardenier met 81,5 pnt.  Vijfde werden met gelijk 
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aantal van 80 punten Eite Oosterveld en Christ van Beek. Zij ontvingen allen een prijs zoals een 
strekel of wetsteen.  
Bij de heren beginners was de eerste prijs voor Albert Bakker uit Vledderveen met 80 pnt. 
Volgens de jury zo ervaren inmiddels dat hij volgend keer mee kan doen met de gevorderden. De 
tweede plaats was voor Johan Bos met 65 pnt. 
Bij de dames waren er twee deelnemers en werd de strijd door Liesbeth Dijkman met 79,5 pnt 
gewonnen van Liesbeth Cave met 74,5 pnt. Ook in deze groep was voor de eerste prijs winnares 
een prachtig handbeschildert porseleinen bord gemaakt door Mariellen Faber. 
Het was een geslaagde en gezellige dag en voor veel deelnemers en aanwezige bezoekers 
eveneens een interessante en leerzame dag.  
Door de bomen en een lekker windje op het te maaien veld naast cafe Veldzicht was het met de 
temperatuur voor alle aanwezigen plezierig vertoeven. 
Foto’s en een filmpje van Vledderveen zijn te vinden via de linkjes: https://youtu.be/YPJPg-rdQX4 
http://www.swtg.nl/about/fotoalbum-2/fotoalbum-2017/veenkoloniaal-kampioenschap-
maaien-met-de-zeis/ 

 
 

 En afgelopen week heeft Fokke Steen, organisator van de maai-evenementen in Orvelte, een 
deel van het kruidenrijke veld gemaaid bij het kantoor van Landschapsbeheer Groningen. 
Fokke is geboren in de omgeving van de Roderwolderdijk en vond het bijzonder om eens in 
Hoogkerk te komen maaien.  Niet uitgebloeide grassen en kruiden werden op aanwijzing van 
collega Albert_Erik natuurlijk gespaard. In het veldje groeit en bloeit o.a.: kropaar, witbol, 
scherpe boterbloem, veldzuring, ridderzuring, walstro, rietgras, struisgras, fluitekruid en 
tussen de halmen vliegt o.a. de blaauwe breedscheenjuffer,  de platbuiklibelle en de viervlek 
libelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vind je het ook leuk om te melden wat er zoal in je eigen maaiveld voorkomt, of heb je een 
leuke foto of vraag over soortenbeheer stuur dan je bericht aan: 
zeisbrigade@landschapsbeheer.nl 
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