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1. Inleiding
Op 26 juni 2018 is een brief van de heer Oorthuyzen ontvangen, waarin hij de
gemeenteraad aanbevelingen stuurt, opgesteld door de Rotterdamse stadsboswachter
van Natuurmonumenten, voor een bewuster insectenbeheer.
De brief is gericht aan de gemeenteraad en stond op de lijst van Ingekomen stukken voor
de raadsvergadering van 4 juli 2018.
Deze lijst van ingekomen stukken is op de website van de gemeente geplaatst.
2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
b) Maatschappelijk effect
Tweederde van de insecten is verdwenen in nog geen 30 jaar. De heer Oorthuyzen wil
met deze brief aandacht vragen voor een bewuster insectenbeheer. De afdeling beheer
ondersteund de actie van harte en neemt de aanbevelingen zoveel mogelijk mee in het
beleid en uitvoering.
3. Argumenten
4. Kanttekeningen
5. Financiën
6. Uitvoering
Planning:
Communicatie:
De bijlage met tips voor een bewuster Insectenbeheer publiceren we ook op de
gemeentepagina in de Barneveldse krant, zodat alle inwoners er kennis van kunnen
nemen.
7. Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

Oproep van de heer Oorthuyzen aan de gemeenteraad met tips voor een
bewuster insectenbeheer
Concept brief voor de heer Oorthuyzen
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Geachte heer Oorthuysen,
Datum:
Op 26 juni 2018 is uw brief ontvangen, waarin u ons aanbevelingen stuurt, opgesteld
door de Rotterdamse stadsboswachter van Natuurmonumenten, voor een bewuster insecOns kenmerk: tenbeheer.
Afcleling:
Beheer Openbare Ruimte
Behandeld door:
Ineke Albers
Doorkiesnummer:
(0342) 495 528
email:
l.Albers@Barneveld.nl
Onderwerp:
incectenvriendelijk beheer

Wij danken u voor het onder de aandacht brengen van de actie en ondersteunen de
actie van harte. De tips voor bewuster insectenbeheer nemen wij mee in ons beleid en
uitvoering. De tips worden onder de aandacht gebracht van de beheerders.
Barneveld is een groeigemeente en de uitdaging waar de gemeente Barneveld voor
staat is om deze groei te combineren met het realiseren van zoveel mogelijk groen die
de wijken leefbaar maken voor zowel inwoners als planten en dieren.
De tips voor bewuster insectenbeheer is ook belangrijke informatie voor alle inwoners
in Barneveld, daarom zullen wij er in de media en op onze website ook aandacht aan
besteden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders.

H.F.B. van Steden
secretaris

dr. J.W.A. van Dijk
burgemeester
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Aan de gemeenteraad van
Het gaat niet goed met de insecten in ons land. Tweederde verdween in nog
geen SOjaar Een ramp voorde natuur. In hoeverre houdt onze gemeente
in haar groenbeheer rekening met het insectenleven ?
Hierbij stuur ik u een aantal aanbevelingen opgesteld doorde Rotterdanpse
stadsboswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten.

Algemeen
1 . Maai, kap of bagger met alles tegelijk, maar spreid het in ruimte en tijd
2. Plant zoveel mogelijk inheemse planten/bloemen, bomen en
struiken aan.

Bermen
3. Geef bloemen de kans tot bloei te komen, dus maai gefaseerd Laat
per maaibeurt 1 5-33% staan Laat bij de laatste maaibeurt van het
seizoen minimaal 2 0 % staan tot de volgende zomer.

Bomen
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14. Maai stukker met ruigtekruiden ao min mogelijk (eenmaal
m de 2-5 iaar) en laat ook dan een deel staan; dit zijn nest- en
overwinteringsplaatsen (holle stengels) voor insecten
15. Vermijd zware machines Ze verdichten en beschadigen de
bodem en doden insecten

Sloten en ander water
16. Kies voor natuurlijke, flauwe oevers waarbij een deel mag
verlanden (overgangsgebied tussen water en land).
17. Schoon en bagger sloten altijd gefaseerd

Doe het niet alleen

4. Zorg voor geleidelijke overgangen tussen bos/bomen en grasland
5. Laat takken In stapels liggen. Hier kunnen vogels nestelen en
Insecten overwinteren
6. Laat - indien mogelijk - een dode boom staan of een omgevallen/gezaagde boom liggen

18. Stimuleer de eigen inwoners met voorlichtingen /of subsidie
om eigen tuin en/of balkon insectenvriendelijk te maken.
19. Leg je inwoners uit wat er verandert van glad, strak en netjes naar
meer natuurlijke begroeiing met het oog op natuurwaarden

Kale hoekjes

Mijn eigen aanbevelingen e n / o f opmerking:

7. Gebruik bi) inzaaien inheemse bloemenmengsels
8. Zaai braakliggende stukken met volledig in Graafbijen houden
van zonnige, kale plekken.
9. Bedekking gewenst' Schorssnippers (ook voor onverharde
paden) zijn beter dan asfalt.
10. Leg hoopies stenen in parken, geluidswallen of recreatiegebied

Grasvelden en ruigten
1 1 . Zorg bi; hogere vegetaties voor geleidelijke overgangen
en laat 1 5-20% staan
12. Verrijk grasvelden, die vaker gemaaid worden, met snelle
bloeiers als madeliefjes, paardenbloemen, witteen rode klaver
en bi|enkorfje
13. Maai grasland voor hooi maximaal dne keer perjaar,
maar liever minder vaak
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Ik hoor graag in hoeverre we binnen onze
gemeente deze aanbevelingen ter harte nemen.
Met vriendelijke groet,
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Geachte heer Oorthuysen,
Datum:
28 juni 2018
Ons kenmerk

Op 26 juni 2018 is uw brief ontvangen, waarin u ons aanbevelingen stuurt, opgesteld
door de Rotterdamse stadsboswachter van Natuurmonumenten, voor een bewuster
insectenbeheer.

Uw brief van:
29 januari 2018

Uw brief is gericht aan de gemeenteraad en staat op de lijst van ingekomen stukken
voor de raadsvergadering van 4 juli 2018.
Deze lijst van ingekomen stukken wordt op de website van de gemeente geplaatst. Ook
uw brief wordt integraal op de website van de gemeente geplaatst.

Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening

De inhoud van uw brief gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente; dit wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders. Daarom heb ik voorgesteld dat het college uw brief zal behandelen en beantwoorden.

Behandeld door:
Gerrie van Roekel

Een afschrift van de brief heb ik alvast naar de behandelende afdeling gezonden om
een concept-antwoord voor te bereiden. Na de raadsvergadering krijgt u van het college
van burgemeester en wethouders antwoord op uw brief. Deze antwoordbrief gaat ook
ter kennisname naar de gemeenteraad.

Doorkiesnummer:
(0342) 495 299
Onderwerp:
behandelbericht

Als de gemeenteraad niet besluit zoals voorgesteld, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht.
Ik ga ervan uit dat deze informatie voor u voldoende is. Als u nog vragen heeft kunt u
contact met mij opnemen, telefoon (0342) 495 299.

Met vriendelijke groet,
De raadsgriffier,
mr. I. Bakker

namens deze,
Gerrie van Roekel
Afdeling Bestuur & Dienstverlening.

