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ZAAKNUMMER T18000006 AFDELING/CLUSTER afdeling Wonen & Ondernemen 

PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol   

ONDERWERP 

Bewuster insectenbeheer 

 

BESLUITPUNTEN 

Het college besluit:  

1. In te stemmen om bijgesloten brieven te verzenden. 

 

AANLEIDING 

Boswachter Maurice Kruk heeft in het ledenblad van Natuurmonumenten een brede oproep gedaan 

aan de leden van Natuurmonumenten. Hij vroeg hen een (voorbeeld)brief te sturen aan hun  

gemeenteraad met daarin tips en de oproep om een bewuster insectenbeheer te voeren. In 

Koggenland hebben wij acht ‘brieven’ ontvangen. Deze zijn als bijlage meegestuurd.  

 

Deze oproep wordt niet zomaar gedaan. De insectenstand is in Nederland drastisch afgenomen. Het 

gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere beestjes die belangrijk zijn voor de 

natuur.  

 

Ondanks dat de brieven een algemeen karakter hebben zal het college de briefschrijvers/-schrijfsters 

beantwoorden.  

 

KADER 

Meerjarenonderhoudsplan Openbaar groen 2018-2022 

 

ONDERBOUWING/ARGUMENTEN 

In Koggenland doen wij op verschillende wijze al aan bewuster insectenbeheer. In de brief leest u 

een opsomming wat we allemaal al doen. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de insecten 

maar worden ook door onze inwoners gewaardeerd. Over de vaste planten en de bolgewassen en 

bloemmengsels hebben wij louter complimenten ontvangen. Ook de aanleg van natuurspeeltuinen 

wordt gewaardeerd.  

 

Ondanks dat we al best veel doen is er toch nog ‘laaghangend fruit wat geplukt’ kan worden. Met 

het uitvoeren van deze maatregelen denken wij Koggenland nog vriendelijker te maken voor 

insecten.  

 

KANTTEKENINGEN 

N.v.t.  
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MIDDELEN/DEKKING 

Kleinschalige omvormingen (zowel de inrichting als het beheer) kunnen worden gedekt vanuit de 

onderhoudsvoorziening openbaar groen. In het Meerjarenonderhoudsplan Openbaar groen 2018-

2022 is op kleine schaal al rekening gehouden met natuurvriendelijker beheer.  

 

VERVOLG 

Na het besluit worden de briefschrijvers/-schrijfsters geinformeerd door middel van bijgesloten 

conceptbrief. Omdat de ‘brieven’ aan de raad zijn gericht zal de raad een kopie van uw reactie 

krijgen (via de lijst van ingekomen stukken).  

 

COMMUNICATIE 

N.v.t. 
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