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Beste heer of mevrouw,
U heeft een oproep gedaan aan onze gemeenteraad om ons groenbeheer nog
insectenvriendelijker te maken. Deze oproep is afkomstig uit het ledenblad van
Natuurmonumenten. U leest in deze brief onze reactie.
Integrale benadering
Wij zijn verheugd dat u zo betrokken bent bij een bewuster insectenbeheer en dat u ons
tips en aanbevelingen geeft. De situatie is door ons integraal benaderd waarbij is gekeken
wat we nu al doen en welke maatregelen binnen onze mogelijkheden liggen om nog uit
te voeren.
Dit doen we al
U leest hieronder een opsomming van maatregelen die wij onder andere al uitvoeren:
 Aanleg van vaste plantenborders. In De Goorn, Avenhorn, Ursem en Obdam zijn al
borders gerealiseerd (langs doorgaande wegen en/of in voorzieningengebieden);
 In parken en brede singels dode takken en bomen laten liggen;
 Aanleg van natuurspeeltuinen (De Goorn, Berkhout en Scharwoude);
 Toepassen van eenjarige planten (voornamelijk op begraafplaatsen);
 Bij aanschaf plantmateriaal wordt rekening gehouden met inheemse soorten;
 Toepassen van bolgewassen en bloemmengsels (langs doorgaande wegen en/of
voorzieningengebieden);
 Strook langs waterkant wordt alleen in najaar gemaaid;
 Watergangen worden gefaseerd gebaggerd;
 Rietvegetatie wordt gefaseerd gemaaid;
 Door landelijk verbod op glyfosaat (RoundUp) wordt onkruid op verhardingen
bestreden met bosmaaier. In tegenstelling tot stoom, heet water en/of branden is
bosmaaien een stuk minder schadelijk voor (micro)fauna.

Kansen benutten
Wij gaan ons inzetten om de komende jaren de onderstaande kansen te benutten. Met
het uitvoeren van deze maatregelen denken wij Koggenland nog vriendelijker te maken
voor insecten.
 Bloemen-/kruidenweides in parken creëren;
In onze parken is relatief veel gras te vinden. Her en der kunnen gedeelten
omgevormd worden in bloemen-/kruidenweides. Naast een voedselgebied voor
insecten wordt ook een afwisselend en fleurig beeld gecreëerd.


Bloemen-/kruidenweides op (nieuwbouw)locaties creëren;
De buitenruimte van (Nieuw)bouwlocaties hebben vaak een wat sobere
uitstraling. Door deze in te vullen met bloemen-/kruidenweides kan een fleurig
beeld worden gecreëerd.



Hoopjes stenen neerleggen op afgelegen plekken;
Op afgelegen plekken kunnen hoopjes stenen worden neergelegd. Dit is een
ideale nest- en schuilgelegenheid voor talloze insecten.



Insectenhotels plaatsen;
Een insectenhotel is een ideale nest- en schuilgelegenheid voor insecten. Wij gaan
in overleg met onze basisscholen om te kijken of zij hier een rol in kunnen en
willen vervullen.



Actieve communicatie naar inwoners (wat zij kunnen doen in de tuin).
Niet alleen in de openbare ruimte is winst te behalen; maar ook zeker in de
particuliere tuinen. Insecten zien namelijk geen verschil tussen openbare ruimte en
particuliere tuinen. Met communicatie hopen wij nog meer inwoners bewuster te
maken om hun tuin (nog) vriendelijker te maken voor insecten.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact
op met René Otter, afdeling Wonen & Ondernemen, bereikbaar via telefoonnummer
(0229) 54 84 85 of via e-mail R.Otter@koggenland.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
Namens dezen,

Gerard van Harskamp
Teammanager Openbare Ruimte
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