
Bloemrijke bermen en weides - Gemeente Middelburg 
 

1. Inleiding. 
 
Verschillende publicaties tonen aan dat het slecht gesteld is met onze natuur. In het laatste 
rapport, van het IPBES gepubliceerd op 6 mei jl, worden schokkende conclusies getrokken. 
Volgens dit rapport is de afbraak van onze natuur net zo desastreus als de opwarming van de 
aarde en tevens stellen ze dat dieren in versneld tempo aan het uitsterven zijn. (1) 
Een ander rapport concludeerde dat het insecten bestand in de laatste jaren met 75% is 
afgenomen (2) en de verwachting is, als niks verandert, dat deze afname de komende jaren 
door zal gaan. Een recent rapport stelt dat de uitsterving van insecten zelfs 8x zo hard gaat 
als van zoogdieren. (3) 
Iedereen die ouder is dan 40 weet waarschijnlijk nog dat hun ouders vroeger na een langere 
rit de ruiten en koplampen van de auto moesten schoonmaken, en weet ook dat dat nu niet 
meer nodig is. De huidige generatie kent dit niet, wat zij nu zien is hun “norm”.  
Ook de provincie Zeeland ontkomt hier niet aan. Een goed rapport over de bijenstand in 
Zeeland toont aan diverse zeldzame soorten na het jaar 2000 in Zeeland niet meer gezien 
zijn en dat de stand van de algemenere soorten ook zorgelijk achteruit gaat. (4) 
 
De oorzaken van de achteruitgang van insecten, maar ook van amfibieën, reptielen, vogels 
en zoogdieren zijn divers. Een ervan is het ontbreken van voedsel, schuilplaats, nestelplaats 
en overwinteringsplaats en dat komt door onder andere door bebouwing, verstenelijking 
van tuinen en het ontbreken van bloemrijk en kleinschalig landschap. En aan dat laatste kan 
de gemeente Middelburg actief wat doen. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat er allerlei 
acties worden opgezet om burgers aan te moedigen bloemen te zaaien en te kopen (gratis 
zaad van natuurmonumenten, tegel eruit plant erin actie etc) en dat de gemeente dan juist 
alle insectenvriendelijke bloemen week in week uit afmaait. Bovendien houdt de gemeente 
hierbij het beeld in stand dat groen gemaaid netjes is. Er zijn mensen bij mij in de buurt ( 
veerse poort) die de grond van de gemeente maaien. Ik zou dan ook willen vragen aan de 
gemeente Middelburg actief te gaan helpen aan het creëren van kleinschalig bloemrijk 
landschap en daarmee het goede voorbeeld te geven. Insecten en alle dieren die van 
insecten afhankelijk zijn zullen u dankbaar zijn.  
 
 
 

2.   Waarom zijn insecten belangrijk? 
 
Insecten vervullen verschillende functies in de natuur: o.a. 

- Bestuivers van ons voedsel 
- Voedsel voor zoogdieren, amfibieën , reptielen en vogels 
- Opruimers van kadavers en organisch materiaal 
- Verbetering van de grond 

 
Als insecten verdwijnen komt de voedselvoorziening van de wereldbevolking in het geding. 
Specifieke zeldzame soorten voor zeeland kunnen mogelijk uitsterven. 
 
 



3.   Hoe kan de gemeente bijdragen aan het behoud van insecten? 
 
 
Het eenvoudigste, snelste en het goedkoopste is om ongebruikt land omzetten naar 
kleinschalig bloemrijk landschap. 
 
Met ongebruikt land bedoel ik bermen, velden, geluidswallen, slootkanten, 
industrieterreinen, bedrijventerreinen, enzovoorts. 
De bermen, velden, geluidswallen, slootkanten etc. zijn in principe een hele goede basis voor 
een kleinschalig bloemrijk landschap. Ieder jaar weer zie ik in de lente veel bloemen die onze 
insecten kunnen helpen. Deze week ontdekte ik aan het begin van de geluidswal van de 
president roosevelt laan o.a. smalle wikke, smeerwortel, borage, rode klaver en fluitekruid.  
Een mix van goede nectarplanten voor diverse insecten en specifieke waardplanten voor 
sommige insecten. Helaas was vandaag alles afgemaaid. Zo ziet de berm eruit voor het 
maaien en na het maaien : 
 

 
 



 
 
 
 
Door te maaien en het maaisel te laten liggen wordt de grond heel voedzaam en komen er 
steeds meer brandnetels (die houden nl van een voedselrijke grond) Niemand vindt het leuk 
om tegen brandnetels aan te kijken en dus moet je wel iedere week maaien. Omdat met de 



machines niet dichtbij bomen en lantaarnpalen kan worden gemaaid wordt er soms met een 
andere machine rondom gemaaid, op een ander tijdstip,  en krijg je  dit : 

 
 
 
 
Buiten het ontbreken van enig nut voor insecten en met hen vele andere dieren ziet het er 
ook erg onaantrekkelijk uit. 
 
 



een bloemrijke berm kan er zo uit zien : 

 
 
of bij iedere week maaien volkomen bloemloos en dus zo  : 
 

 
Een stuk groen met dood , afgemaaid bruin gras en zichtbare hondendrollen, en een 
volkomen gebrek aan voeding voor insecten. 



Een bloemrijke weide kan er zo uit zien : 
 

 
 

 
 
 
 
in mijn ogen echt vele malen aantrekkelijker.  
 



4.   Hoe kan de gemeente kleinschalig bloemrijk landschap creëren? 
 
Er zijn, in grote lijnen,  diverse manieren voor.  
- Natuurlijke ontwikkeling – 2x per jaar maaien, maaisel een tot twee weken laten 

liggen zodat de zaden loskomen en afvoeren. Hiermee verschaal je de grond en zal 
het percentage bloemen ten opzichte van gras en brandnetels langzaam toenemen. 
Als het percentage bloemen groot genoeg is geworden kan worden volstaan met het 
een keer per jaar maaien. 

- Versnelde ontwikkeling – de grond afklepelen, afvoeren en de grond in zaaien met 
een geschikt bloemenmengsel. Dit bloemenmengsel kan speciaal worden gemaakt 
voor de grondsoort die het betreft en er kan rekening worden gehouden met 
bloemen die specifiek in Zeeland voorkomen, zelfs zeldzame soorten.  Gebeurt dit in 
september dan heb je in mei / juni van het jaar daarop al een bloemenberm. Deze 
berm moet dan vervolgens ook slechts een tot twee keer per jaar gemaaid worden, 
en maaisel moet nadat het een tot twee weken gelegen heeft zodat de zaden 
loskomen, worden afgevoerd.  
 

 
5.   Welke stappen kan de gemeente nemen om over te gaan tot ecologisch beheer van 
bermen ? 
 

Een eerste stap is te beginnen met het maken van een ecologisch beheerplan. De bermen, 
velden, slootkanten e.d. zijn niet allemaal automatisch geschikt voor een stukje kleinschalig 
bloemrijk landschap. Soms vanwege de functie (afwatering), veiligheid ( kruispunten .e.d), of 
gebruik ( speelveldjes).   Er zijn gemeentes die een bermbeheerplan hebben gemaakt met als 
doel het creëren van bloemrijke bermen op geschikte plaatsen, het verhogen van de 
biodiversiteit, en het beschermen van inheemse planten en insecten. De geschikte bermen 
zijn in kaart gebracht, en een maaiplan is gemaakt op basis van de functie en het doel van de 
berm. (5) 
Een tweede stap zou dan het gefaseerd invoeren van dit nieuwe plan zijn, te beginnen bij de 
meest geschikte bermen. Deze zijn eenvoudig te identificeren (geluidswallen bv, bermen 
langs fietspaden) en daarmee zou direct kunnen worden begonnen. Het bermplan hoeft niet 
volledig klaar te zijn voordat men kan beginnen, in principe kan men direct beginnen met de 
meest geschikte bermen. Naar mijn mening is er geen tijd om eerst een jaar uit te trekken 
voor het maken van een compleet beheerplan, er zou dit jaar al begonnen moeten worden 
met het stoppen met maaien. Bij voorkeur ook al een aantal stukken welke afgeklepeld 
worden in september en worden ingezaaid, zodat we volgend voorjaar al resultaat hebben. 
Het eventueel in dienst nemen / inhuren van een stadsecoloog (6) of het oprichten van een 
werkgroep stadsecologie zou hierbij ook kunnen helpen.  
 

6.   Hoe zit het met de kosten?  
 

Doordat er veel minder gemaaid moet worden zijn de kosten ook vele malen lager. Dit zal de 
gemeente Middelburg een aanzienlijke besparing opleveren. 
 
De onderhoudskosten per are zijn in de provincie Drenthe als volgt (7) :  

- Grasveld/gazon , 24 weken per jaar maaien – tussen de 80 en 190  euro per jaar 



- Bloemrijk grasland, twee keer per jaar maaien en afvoeren – tussen de 20 en 40 euro 
per jaar. 

 
De kosten van aanleg, in het geval van een versnelde ontwikkeling, zijn eenmalig en kunnen 
worden geraamd op tussen de 65 en 110 euro  per are ( 7). Omdat er dan direct kan worden 
gestopt met maaien is de terugverdientijd van deze investering slechts een jaar. Bovendien 
kan hulp worden ingeroepen van de burgers die helpen bij het inzaaien, zoals door scholen 
en senioren/gepensioneerden, waarmee de kosten kunnen worden gedrukt, en waarbij 
mensen ook gelijk zullen worden voorgelicht. Wat hierin niet is meegenomen zijn de kosten 
van de veegwagen. Ik heb gezien dat in Middelburg achter de maaimachine soms ook een 
veegmachine rijdt die al het gras van de wandel en fietspaden veegt. Ook dit kost geld en 
kan dus worden bespaard. 
 

7.   Overige mogelijkheden om insecten te helpen: 
 

Middelburg is nog steeds een mooie groene gemeente. In de meeste woonwijken is rekening 
gehouden met een stukje natuur in de vorm van planten en struiken. Toch is het snoeibeleid 
ook vaak gericht op netjes en goedkoop. Dit zie ik aan het bv snoeien van de nog net niet 
bloeiende hedera in September en het soms geheel afmaaien van struiken, wat goedkoper is 
dan snoeien. Hierdoor komen sommige struiken niet meer in bloei, wordt de bloei 
afgesnoeid of de struiken bloeien niet in het jaar na de snoei. Ook hier zou de gemeente 
naar kunnen kijken, eventueel ook met de hulp van een stadecoloog of ecologische 
werkgroep. Door het in kaart brengen van de struiken in de gemeente en het snoeiplan af te 
stemmen op de bloei, kan heel veel worden gedaan voor insecten en daarmee voor de 
dieren die daarvan afhankelijk zijn, zonder dat dit (veel) extra kosten met zich mee brengt. 
Het enige wat hiervoor nodig is is een aanpassing van het snoeischema na inventarisatie.  
Een andere mogelijkheid is om bij de aanleg van groen goed na te denken welk groen in het 
belang is van insecten.  
En als laatste idee is het plaatsen van diverse insectenhotels in de buurt van bloemrijke 
weiden/bermen niet alleen leuk maar ook zeer nuttig, omdat het een nestelplaats verschaft 
dichtbij de voedselbron. Deze hotels worden gebruikt door solitaire bijen die niet in 
zwermen leven en niet steken. Wilde bijen kunnen maar korte afstanden afleggen, wat 
betekent dat als een nestelplaats is gekozen en de berm dan kaal gemaaid wordt, de bij het 
niet zal overleven. Nog een reden om bloeiende bermen niet te maaien. Een insectenhotel 
dichtbij een bloemenweide geeft de twee belangrijkste zaken aan de wilde bij : voedsel en 
nestelplaats. (8). Ook hier kunnen scholen bij betrokken worden, er zijn al diverse scholen 
die een insectenhotel maken op de school met spullen die ze van thuis meenemen. Later 
wordt de kast dan geplaatst vlak bij een bloemenweide of berm.  
 
 
 

8.   Andere positieve bijkomstigheden: 
 
- Middelburg wordt aantrekkelijker. De kale bermen met bruin dood gras zijn dat niet.  
- Interactie met en educatie van jongeren door bv scholen te betrekken bij het 

inzaaien van bloemenweides en het maken van insectenhotels ( kan ook met 
ouderen door bv bejaarden tehuizen erbij te betrekken) 



- Middelburg kan dit op termijn gebruiken voor het aantrekken van toeristen, door bv 
bloemrijke fietsroutes 

- Middelburg kan iets terug geven aan de mensen en hen daarmee stimuleren ook 
bloemen te zaaien in hun eigen tuin door bv een bloemenzadenweek, een week waar 
mensen op bepaalde gebieden (denk aan veiligheid) zaden mogen plukken 

- Ook zou middelburg plukweides kunnen aanleggen, waarop in bepaalde weken 
bloemen mogen worden geplukt, eventueel tegen vergoeding. Gratis zou ik me 
kunnen bedenken dat er een kinder bloemenplukweek komt, waarbij kinderen 
bloemen mogen plukken voor hun moeder of vader. 

- Middelburg zou kunnen publiceren wat bereikt is. Zeker als het gaat om zeldzame 
bloemen, insecten of vogels is dat erg interessant ook voor mensen van buiten de 
provincie (kijk bv eens naar waarneming.nl) 

- Burgers kunnen actief deelnemen middels de ecologie werkgroep, aanleg 
bloemenweides, bouw van insectenhotels, eventuele rondleidingen door een 
ecoloog etc. 

- Voorbeeldfunctie 
 

 
8. Een voorstel voor een klein project om snel te beginnen : aanleg bloemenberm 
 

- Samenwerking met lagere basisschool, bv de H, Faukeliusschool in klarenbeek 
- Selecteren van een geschikt en veilig stukje waar in gezaaid zou kunnen worden ( bv 

de bermen van het fietspad aan het AC van beestpad) 
- Af klepelen van de grond in september/oktober 
- Inzaaien met de kinderen van de school na af klepelen 
- In de herfst/winter maken de kinderen een insecten hotel van voornamelijk van thuis 

meegebrachte spullen. Een handige ouder kan helpen bij de omkasting 
- In januari wordt het insectenhotel geplaatst en officieel geopend door de 

burgemeester  
- In het voorjaar kunnen de kinderen op excursie naar het insectenhotel en zien wat er 

vliegt en of het hotel gebruikt wordt. 
 
Wat is hiervoor nodig: 

- Akkoord en toestemming gemeente  
- Contact zoeken met school, kijken of er interesse is 
- Toestemming gemeente voor geschikte locatie (loopafstand, kinderen moeten er 

veilig kunnen komen en werken) 
- Project plan schrijven 
- Voorlichting/communicatie/verzoek tot hulp aan ouders 
- Hulp van gemeente of boer voor af klepelen en afvoeren grond 
- Informatie bord aan begin van het AC van beestpad mbt project 
- Geschikt zaadmengsel eventueel gesubsidieerd door leverancier (de bolster/ 

cruydthoek) 
- Plan bouw insectenhotel (heb ik beschikbaar) 
- Hulp bij plaatsing van insectenhotel (gemeente?) 
- Overleg met waterschap indien grond niet van gemeente is / andere locatie vinden 
- Project updates en foto’s tbv facebook pagina gemeente 
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Overige referenties /inspiratie : 
 
https://www.stadszaken.nl/klimaat/openbare-ruimte/1600/zo-trek-je-bijen-aan 
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Infoblad-bloemrijke-en-
ruige-bermen.pdf 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/openbare_ruimte/groen/bloemrijke_bermen/ 
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/berm-komt-bloei/ 
https://www.nederlandzoemt.nl/waarom-nederland-zoemt/ 
 
Nederland zoemt advies voor Middelburg : 
https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/advieskaart/?location-
category=all,bijvriendelijk&top=51.681880433779256&right=4.260480674316341&bottom=
51.16810757914595&left=3.2820108256835283&zoom=11&n=1 
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