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Met de zeis 
van bramenruigte 
naar topgrasland 

Interview met Stijn Verstraeten 
van ZeisTeam Leuven 

Door Maxime Fajgenblat 

Op een warme avond in augustus begeef ik me 
naar de Hollestraat in Everberg. Stijn stond erop 

om hier af te spreken. Niet zonder reden, zo 
bleek. De botanist in mij wordt onmiddellijk en-

thousiast bij het aanschouwen van zo veel 
moois: honderden exemplaren Borstelkrans en 
nog wat bloeiende Beemdkroon in een zee van 
Wilde marjolein, rijkelijk aangevuld met andere 
topsoorten. Terwijl we de berm verder verken-

nen, weet Stijn me, ondanks ruime social 
distancing, te besmetten met het zeisvirus … 
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Hoe is de fascinatie voor zeisen ontstaan? 
Dat gebeurde toen we verhuisden en we plots 
een stuk grasland in ons bezit hadden, maar 
geen grasmachine. Toevallig kwam ik ergens een 
tweedehands zeis tegen en aangezien ik wel te 
vinden ben voor handenarbeid, leek me dat wel 
iets. Van het een kwam het ander: het beviel zo 
goed dat ik ook nog een nieuwer model zeis 
kocht, een cursus volgde en via de verkoper op 
de hoogte gebracht werd van het bestaan van 
het ZeisTeam: een groep vrijwilligers die zich met 
de zeis en andere snijdende werktuigen inzetten 
voor natuurbehoud en -herstel. Na deelname aan 
hun jaarlijkse zeisweekend, met allemaal gelijk-
gestemde zielen, een geweldige sfeer en 
bovendien een enorme kennis aan natuurbeheer 
in het algemeen en graslandbeheer in het bijzon-
der, was het hek helemaal van de dam. 

En dat leidde uiteindelijk ook tot de oprich-
ting van ZeisTeam Leuven? 
Dat gebeurde op een gelijkaardige manier; het 
oorspronkelijke ZeisTeam is vooral actief in Oost-
Brabant en Limburg, dus het idee om hetzelfde 
te doen tussen Leuven en Brussel lag niet veraf. 
Enkele vrijwilligers gingen op zoek naar interes-
sante locaties en ZeisTeam Leuven was geboren. 
 
Over welke projectlocaties ontfermt ZeisTeam 
Leuven zich momenteel zoal? 
In het algemeen gaat het om eerder kleine maar 
relatief waardevolle locaties, vaak in eigendom 
van Natuurpunt, waar nood is aan detailbeheer, 
of op locaties waar geen of geen geschikt beheer 
is en die dan opgewaardeerd worden door ge-
schikt maaibeheer. Voor ZeisTeam Leuven gaat 
het concreet bijvoorbeeld over deze steile talud 
in Everberg, die tot een paar jaar geleden vrijwel 
volledig bestond uit bramenruigte en waar be-
heer ontbrak. De door ons gemaaide stukken zijn 

◀ Grasklokje in een schrale berm. 

▼ Stijn inspecteert de berm in Everberg. 

 Foto’s: Maxime Fajgenblat. 
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dag en nacht verschil met de uitgangssituatie, 
met nu onder andere Beemdkroon (wat origineel 
de doelsoort was, in functie van uitbreiding leef-
gebied Knautiabij), Borstelkrans, Boslathyrus, 
Klavervreter, Margriet, Scherm- en Boshaviks-
kruid en Wilde marjolein. Een ander voorbeeld is 
een holle weg in Neerijse waar eerder de Streep-
dikkopmot gevonden werd (zie ook artikel over 
de eerste vondst in Vlaanderen door Erik Toor-
man, in De Boomklever van december 2015) en 
nu ook de voor Vlaanderen al bijna even zeld-
zame Donkere klokjeszandbij. De bermen aan 
beide einden van de holle weg zijn typische re-
lictvegetaties waar de kenmerkende soorten 
achteruitgaan door gebrek aan geschikt beheer 
en eutrofiëring. Waardoor dan ook het habitat 
van deze insecten langzaamaan verdwijnt. We 
kwamen dit te weten via de Natuurstudiegroep 
Dijleland en hebben toen zo snel mogelijk en in 
samenspraak met de gemeente het beheer over-
genomen, zodat er op gepaste tijdstippen 
gefaseerd gemaaid kan worden met extra aan-
dacht voor de nectar- en waardplanten. 

Vanwaar de keuze voor de zeis en andere 
handwerktuigen? Wat is er mis met de bos-
maaier, klepelmaaier of maaibalk? 
Omdat er in mijn ogen vooral veel voordelen aan 
handwerktuigen zijn, zal ik beginnen met zowat 
het enige nadeel: ze zijn, zeker op grotere schaal, 
meestal trager dan gemotoriseerde tegenhan-
gers. Een bosmaaier hou je nog bij met een zeis, 
maar dat geldt niet meer voor een grote maai-
balk. Dat is ook, voor zover ik weet, de enige 
reden waarom vorige eeuw handwerktuigen ver-
drongen worden, ook al worden daarmee 
voordelen opgegeven. Dan de voordelen; dit is 
voornamelijk vanuit het standpunt van een zeis-
gebruiker, maar dezelfde principes gelden 
bijvoorbeeld grotendeels ook voor een bijl. Het 
begint bij het materiaal zelf: het zit eenvoudig in 
elkaar, is relatief licht en bestaat enkel uit hout 
en metaal (en een natuursteen voor het wetten). 
En met wat handigheid maak je zelf een steel, en 
dat kan op zijn beurt dan ook volledig met hand-
werktuigen. Het is ook goedkoop, zeker als je 
bedenkt dat een doorsnee zeisblad gemakkelijk 
een mensenleven lang meegaat. Het is duidelijk 
dat dit in veel mindere mate geldt voor een bos-
maaier. 

▼ Eind september kon het ZeisTeam de beheerde op-

pervlakte in de Hollestraat gevoelig uitbreiden. Dat
belooft voor over een paar jaar! 
Foto: Thomas Vandenberghe. 
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En ook tijdens het maaien zelf? 
Inderdaad: het is niet echt moeilijk, het is stil, er 
komt amper voorbereiding bij kijken, want er 
hoeft niets opgeladen of bijgetankt te worden en 
de repetitieve beweging heeft iets rustgevends 
wat er in combinatie met de stilte voor zorgt dat 
je je goed kan concentreren op het maaien en op 
de natuur waarin je staat. Er is weinig mooier 
dan bij zonsopgang in een natuurgebied te 
maaien met als enige geluiden het zeisblad, de 
vogels en de insecten. Het contrast met een ma-
chine is hier groot. Bij het maaien in groep kan je 
nog gemakkelijk met elkaar praten. Ook het fit-
ness-aspect is interessant: je maakt het zo zwaar 
als je zelf wilt. Op zich is het eerder licht werk, je 
kan rustig maaien met een kleine beweging, 
maar het kan ook sneller, of met veel bredere be-
weging, of de combinatie als het echt vooruit 
moet gaan. De zeis is inzetbaar in verschillende 
soorten vegetaties en terreinen: van onder water 
over vochtig naar droog, vlak of steil, al dan niet 
moeilijk bereikbaar, schraal of zeer dicht, gras en 
ruigte, zelfs zaailingen tot pakweg 1 centimeter 
dik. Detailbeheer is geen enkel probleem: je ziet 
goed waar je mee bezig bent en je kan gemak-
kelijk kleine of grotere stukken met interessante 
soorten uitsparen - zowel flora als fauna. Vanop 
een tractor ligt dat toch al moeilijker, en met een 
bosmaaier zie je minder goed waar je juist aan 
het maaien bent. De combinatie met afvoeren is 
ook praktisch: de beweging zorgt er vanzelf voor 
dat het maaisel netjes op rijen eindigt. Met een 
bosmaaier is dat toch al moeilijker, en die heeft 
meer de neiging om alles in kleine stukjes te hak-
ken, juist zoals een klepelmaaier, die bovendien 
ook het microreliëf niet goed kan volgen. Ook 
voor kwetsbaar terrein waar zware machines de 
bodem zouden verstoren, en het lawaai van de 
motoren al het leven opschrikt, blinkt de zeis uit. 

 
Ook het resultaat geeft veel voldoening, ver-
onderstel ik? 
Ja, de soortenrijke berm hier in Everberg is toch 
wel het typevoorbeeld van het soort werk dat 
echt deugd doet: uiteindelijk hebben we niet 
meer gedaan dan twee keer per jaar een paar uur 
gaan maaien (en afvoeren), maar het resultaat is 
echt mooi en het zal waarschijnlijk nog beter 
worden. Andere locaties zijn ook goed, maar 
toch niet te vergelijken met deze. Eenzelfde ver-
haal keert terug bij de locaties van het ZeisTeam 
in Oost-Brabant: dat zijn er heel wat meer en er 
is overal duidelijke vooruitgang, zowel qua sa-
menstelling van de vegetatie als qua aantal 

▶ De berm aan de Hollestraat ziet er ieder jaar kleurrijker 

uit. Foto: Stijn Verstraeten. 
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exemplaren van de zeldzame soorten. Verder 
kwam de voldoening dit jaar ook voort uit een 
paar zeisinitiaties die we gaven in de Druiven-
streek en een heel positieve respons daarop, met 
mensen die nu ook mee komen maaien. 

"Maaien, niet zaaien" is de leuze van het 
ZeisTeam. Jullie successen illustreren inder-
daad mooi dat je met een doordacht 
maaibeheer meer kunt bereiken dan met 
commerciële zadenmengsels voor "bloemen-
weides", nietwaar?  
Daar komt het inderdaad op neer. Uiteindelijk is 
het minder werk met bovendien nog een beter 
resultaat ook. Alle respect voor de winkels die 
moeite steken in het maken van zadenmengsels 
met inheemse soorten of soms zelfs lokale zaden, 
wat sowieso al een pak beter is dan mengsels 
met exoten, maar het blijft toch eerder iets wat 
commercieel wel succes zal hebben. Maar in de 
meeste gevallen op termijn qua natuurwaarde 
niet op kan tegen een uitgekiend maaibeheer. En 
dat heb je sowieso nodig, of er zal van de bloe-
menweide snel niet veel meer overblijven. Ik 
vermeld expliciet ‘in de meeste gevallen’ omdat 

het natuurlijk een genuanceerd verhaal is, waar-
bij je ook naar de uitgangssituatie, ligging 
enzovoorts moet kijken, en omdat er met zaaien 
op zich niet per se iets mis hoeft te zijn. Maar 
onze werkwijze en resultaten zijn toch van een 
andere orde dan wat ik over het algemeen op in-
ternet zie langskomen of bij mensen in de buurt. 
Ik zie soms toestanden waarbij een oud soorten-
rijk gazon gefreesd wordt, daarna ingezaaid 
wordt en waar na aan paar jaar nog enkel wat 
algemene soorten van overblijven. Maar de ori-
ginele vegetatie is dan wel weg en dat is net wat 
van belang is voor onder andere de lokale insec-
ten: zeker de specialisten vliegen enkel op 
bepaalde streekeigen soorten zoals die er al eeu-
wen zijn en hebben helemaal niets aan de 
bloemen uit het mengsel, en als er niet van in het 
vroege voorjaar tot in het late najaar continu ver-
schillende soorten bloeien. Terwijl dit helemaal 
niet zo hoeft te zijn: je hebt maar een klein beetje 
kennis van soorten en van de invloed van het 
maaitijdstip nodig, en daar kan je dan nog mee 
experimenteren om al doende te leren. Voor de 
rest is het enkel wat gefaseerd maaien en afvoe-
ren. Ik denk persoonlijk eigenlijk dat er heel wat 
gazon of grasland bij particulieren zo kan opge-
waardeerd worden, in de meeste gevallen tot 
pakweg soortenrijk glanshaverhooiland, zonder 
dat er veel tijd of geld aan besteed hoeft te wor-
den. 
 
Hoe zie je de toekomst van ZeisTeam Leuven 
in en hoe kunnen onze lezers bijdragen? 
We hopen op meer leden en nieuwe locaties. Dat 
eerste begint al te lukken, met dank aan de initi-
aties, en ook aan het tweede zijn we aan het 
werken. Als onderdeel van een iets ruimer plan 
met o.a. Natuurpunt Druivenstreek om gemeen-
ten ertoe aan te zetten bermen en graslanden 
beter te beheren, moeten we toch eerst op zoek 
gaan naar de beste locaties. De meest waarde-
volle, kwetsbare of dringende zouden eventueel 

▲ De zeldzame Donkere klokjeszandbij komt in Vlaan-

deren bijna uitsluitend voor op de Dijlelandse plateaus 
en is afhankelijk van klokjes zoals het Rapunzelklokje. 
Foto: Axel Smets. 
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naar het ZeisTeam kunnen gaan. Lezers kunnen 
eigenlijk op beide vlakken bijdragen: wie wil hel-
pen maaien, afvoeren of zelfs gewoon een 
praatje maken of inventariseren is altijd welkom, 
natuurlijk. Ook als er lezers zijn die bijvoorbeeld 
weet hebben van een interessante berm, horen 
we het graag. Contacteer me gerust per mail via 
stijn@zeis.ignitron.net. We hebben ook een 
Facebookgroep waar je lid van kunt worden om 
op de hoogte te blijven, “ZeisTeam Leuven”. 
 
Heb je tips voor geïnteresseerde beginnelin-
gen? Hoe kom je aan een goede zeis en wat 
is er nodig om deze te onderhouden? 
Wie nog nooit gezeist heeft, zou ik aanraden om 
eens mee te komen maaien. Wij brengen een zeis 
mee en geven wat uitleg, wat zeker voor de af-
stelling op maat interessant is. Een slecht 
afgestelde zeis kan verschrikkelijk slecht maaien, 
terwijl hetzelfde materiaal met correcte afstelling 
als een warm mes door boter gaat. Zo kom je 
snel te weten of het je ligt of niet. Een andere 
mogelijkheid is om een dagcursus te volgen. Met 
het oog op onderhoud is het vooral zaak de snij-
rand scherp te houden. Tijdens het maaien wordt 
daarvoor gebruikgemaakt van een wetsteen. 

Zeisbladen die voornamelijk voor het maaien van 
gras dienen, worden meestal ook gehaard: dat is 
een vorm van koud smeden, waarbij de uiterste 
snijrand op een klein aambeeld gelegd wordt en 
met een hamer plat wordt geslagen. De snijrand 
wordt zo dunner en harder, en dus scherper – 
vandaar de term ‘haarscherp’. Wie een zeis wil 
kopen kan terecht op rommelmarkten of tweede-
handswinkels, waar je voor pakweg 20 euro een 
typisch Belgisch model vindt, vaak compleet met 
wetsteen. Heel goedkoop en perfect bruikbaar, 
maar er is meestal wel wat werk aan om het blad 
weer in goede staat te krijgen en het is niet het 
meest ergonomische model. Wil je iets nieuws en 
ruimere keuze, dan kan je terecht bij Le Pic Vert 
of TerraTools (beide zaken hebben een website 
en -shop). Zij geven ook cursussen, net zoals Zeis 
en Bijl, of je kan ook kijken naar het aanbod van 
Inverde.  
 
Hartelijk dank voor dit interview en het prach-
tige werk dat jij en de collega’s van ZeisTeam 
Leuven leveren, Stijn! 
 

Maxime Fajgenblat 
▼ Een relictpopulatie van Beemdkroon was de aanleiding om de berm in Everberg onder handen te nemen. 

Foto: Maxime Fajgenblat. 
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