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Onderwerp: bevordering van de bijenstand 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 23 mei 2019  

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

- het slecht gaat met insecten in Nederland en de biodiversiteit in het algemeen;  

- door allerlei oorzaken het aantal insecten in de afgelopen 25 jaar met 75% is verminderd; 

- een van de oorzaken voor deze enorme afname, gebrek aan voeding is; 

- Middelburg de bermen laat onderhouden door Orionis, waarvan de medewerkers kennelijk, in ieder 

geval in de wijk Klarenbeek-de Veersche Poort, de instructie krijgen om wekelijks de bermen te 

maaien; 

- door dit frequente maaien, de vegetatie van de bermen niet in bloei komt; 

- dit maaibeleid leidt tot onvoldoende voedsel voor de bijen, vlinders en andere insecten; 

 

Van mening dat:  

- het (insectonvriendelijke) maaibeleid van de gemeente moeilijk te rijmen is met andere 

milieumaatregelen die de gemeente neemt zoals het stimuleren dat bewoners stenen uit hun 

tuinen vervangen door borders met insectenvriendelijke planten, 

 

 

Verzoekt het college om: 

 

te onderzoeken in hoeverre het beleid in insectvriendelijkere zin, ten aanzien van het onderhouden 

van bermen en ander groen, aangepast kan worden en daarbij tevens de volgende mogelijkheden 

(niet-limitatief) te betrekken: 

- het snoeiplan zodanig aanpassen zodat waardplanten qua nectar, stuifmeel of voortplanting op het 

juiste moment gesnoeid worden 

- het maaibeleid zodanig aanpassen dat er minder gemaaid wordt zodat de bermen in bloei komen 

en wilde planten zoveel mogelijk blijven staan; 

- daarbij tevens bloemenbermen aanleggen, bijvoorbeeld daar waar niet gemaaid kan worden; 

- het aanleggen en onderhouden van wilde bloemenbermen; 

 

 



 

- lagere scholen te betrekken bij het aanleggen van deze bermen en eventueel weides (bijvoorbeeld 

de weide bij het vogelpark in de Veersche Poort, het stuk net achter de Geersesweg, de geluidswal 

aan de President Rooseveltlaan enz.) 

- hierover en over het eventueel te wijzigen snoei- en maailand naar bewoners toe goed te 

communiceren over het hoe en waarom’ 

- wellicht ook publicaties hierover te doen bijvoorbeeld in de PZC en de facebookgroep van de 

gemeente Middelburg, onder meer aangaande de betrokken activiteiten, resultaten, argumentaties 

etc.; 

- bloemrijke fietsroutes aan te bevelen voor het aantrekken van fietstoeristen; 

- plukweides; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de LPM, 

 

 

 

Piet Kraan 

 

 


